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HÁ 35 ANOS CONTANDO A HISTÓRIA DO SUDOESTE DO PARANÁ 

Na área da 7ª Regional de Saúde, os três casos confirmados da doença são registrados em Pato 
Branco. No Município, não há uma região em especial com maior incidência do Aedes Aegypti. 
Com 114 notificações, Pato Branco tem situações suspeitas de dengue em todos os bairros. PÁG. 3

Ratinho Junior, 
anuncia Zucchi 
na Secretaria de 
Desenvolvimento 
Urbano
Nessa quarta-feira (12), o governador 
do Paraná, Ratinho Junior (PSD), 
divulgou algumas mudanças no 
primeiro escalão do governo. O ex-
prefeito de Pato Branco, Augustinho 
Zucchi (Podemos), foi anunciado 
na Secretaria de Desenvolvimento 
Urbano e de Obras Públicas (Sedu), 
que antes era comandada por João 
Carlos Ortega (PSD), que vai para a 
chefia da Casa Civil. PÁG. 2

Casos de dengue 
aumentam na região

Pacote de 
investimentos 
em segurança 
é apresentado 
para 
municípios do 
Sudoeste PÁG. 4
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Sesa 
confirma 
primeiro 
caso da 
variante 
Ômicron PÁG. 7

PM prende 
casal com 
drogas e mais 
de R$ 11 mil 
em Coronel 
Vivida PÁG. 10
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Energia limpa
O Instituto Água e Terra (IAT) emitiu, pela primeira 

vez na história, a Declaração de Inexigibilidade de Licença 
Ambiental (Dila). A Dila é emitida, de acordo com a Resolu-
ção Sedest nº 11/2021, para licenciamento de empreen-
dimentos de energia fotovoltaica instalados em unidades 
domiciliares e/ou pluridomiciliares, unidades industriais, 
comerciais, agropecuários, entre outros, inferior ou igual 
a 1,5 hectare (ha) e em local coberto por rede pública de 
energia. A declaração foi criada para diminuir a burocra-
cia na emissão de licenças ambientais com a finalidade de 
instalação de empreendimentos que gerem energia limpa.

Energia limpa II
Foram criadas sete Resoluções, cada uma com especi-

ficações próprias para instalação e uso da energia fotovol-
taica em cada tipo de empreendimento. Elas evitam que o 
usuário tenha que passar por todo o processo que um li-
cenciamento de uma grande potência exige, como hidrelé-
trica por exemplo. “Esse programa é o que faz e vai fazer a 
diferença para o produtor rural. O mundo deseja consumir 
produtos sustentáveis e o Paraná produz muito cuidando 
do meio ambiente e preservando o futuro das próximas 
gerações”, disse o secretário Márcio Nunes.

Combate à violência
Em 2021 a Assembleia Legislativa do Paraná apro-

vou duas leis essenciais no combate à violência domés-
tica. A do Sinal Vermelho e a do Botão do Pânico Digital. 
Duas ferramentas fundamentais para que as vítimas pos-
sam pedir socorro sem chamar a atenção e a qualquer 
momento. “Nosso objetivo é criar uma grande rede de 
proteção às mulheres em todo o Estado”, disse a deputa-
da Cristina Silvestri (CDN), procuradora da Mulher da As-
sembleia Legislativa.

Solenidade adiada
A solenidade de posse das novas diretorias da OAB 

Paraná, do Conselho Seccional, das presidências de sub-
seções e da diretoria da Caixa de Assistência dos Advo-
gados do Paraná (CAA-PR), inicialmente marcada para a 
noite de 18 de janeiro, foi adiada em medida preventi-
va diante do surto da variante ômicron da covid-19. Ain-
da não há previsão de nova data para a cerimônia.A pre-
sidente eleita, Marilena Winter, assinou no início deste 
mês o termo de posse e deu início aos trabalhos da dire-
toria para o triênio 2022-2024.

Água Boa
Depois de beneficiar 4 mil famílias em 143 municípios, 

o projeto Caixa d’Água Boa, coordenado pela Secretaria de 
Justiça, Família e Trabalho do Paraná (Sejuf) em parceria 
com a Sanepar, está sendo expandido para sua 4ª fase. A 
meta agora da gestão Ratinho Junior é atender mais 1500 
famílias em mais 51 municípios até junho de 2022. O secre-
tário de Justiça, Família e Trabalho, Ney Leprevost, lembra 
que apenas em 2021, em sua terceira fase, o Caixa d´Água 
Boa beneficiou 1.800 famílias em 64 municípios.

100% presencial 
A Secretaria de Estado da  Educação e do Esporte 

(SEED) do Paraná vai manter o retorno das aulas 100% 
presencial a partir de 7 de fevereiro. A pasta também de-
cidiu que não vai pedir comprovante de vacinação contra 
Covid aos alunos. “O Paraná  tem um dos melhores índi-
ces de vacinação do Brasil. Portanto, apesar do aumen-
to expressivo de casos de Covid-19 nas últimas semanas, 
o Estado não registrou aumento significativo de interna-
ções e mortes. Diante do cenário atual, o Estado decidiu 
manter as medidas em vigor, sem novas restrições”, diz 
parte da nota encaminhada pela SEED.

Novo ano letivo
O novo ensino médio, aprovado numa lei de 2017, pas-

sa a valer a partir deste ano letivo e vai mudar gradativamen-
te o ensino em escolas públicas e privadas de todo o país. En-
tre outros pontos, o novo formato prevê o aumento de horas 
letivas anuais, uma mudança na grade curricular e até no ob-
jetivo do próprio ensino médio. O tempo de aula que era de, 
em média, 4 horas por dia, passará a 5 horas por dia.

Agência Brasil
Decreto do presiden-

te Jair Bolsonaro autoriza a 
emissão de passagens para 
ministros de Estado e ser-
vidores públicos na classe 
executiva de voos interna-
cionais com duração de sete 
horas ou mais. Além de mi-
nistros de Estado, a medida 
abrange servidores ocupan-
tes de cargo em comissão 

ou de função de confian-
ça de mais alto nível, bem 
como seus substitutos ou 
representantes em efetivo 
exercício.

O novo decreto reverte 
norma anterior, editada pelo 
presidente Michel Temer 
em 2018, que restringia as 
viagens internacionais de 
representantes do governo 
federal à classe econômica. 

Se o ministro ou servidor 
optasse pela mudança de 
categoria, a diferença teria 
de ser paga por ele. Agora, 
ministros e servidores públi-
cos em cargos de nível mais 
alto poderão mudar da clas-
se econômica para a execu-
tiva sem pagar a diferença.

“O decreto tem por ob-
jetivo mitigar o risco de res-
trições físicas e de impactos 

em saúde dos agentes públi-
cos que precisam se afastar 
em serviço da União ao ex-
terior a fim de tentar ate-
nuar eventuais efeitos cola-
terais em face de déficit de 
ergonomia e evitar que te-
nham suas capacidades la-
borativas afetadas”, justi-
ficou a Secretaria-Geral da 
Presidência da República, 
em nota.

Presidente autoriza classe executiva para 
ministros e servidores

João Carlos 
Ortega que estava 
comandando a 
pasta, vai assumir a 
chefia da Casa Civil 
do Paraná

Marcilei Rossi com AEN
marcilei@diariodosudoeste.com.br 

Algumas mudanças do 
secretariado do governo do 
Paraná foram anunciadas 
nessa quarta-feira (12), pelo 
governador Ratinho Junior 
(PSD). A troca mais signifi-
cativa é a saída de João Car-
los Ortega (PSD), da Secre-
taria de Desenvolvimento 
Urbano e de Obras Públicas 
(Sedu), para assumir a che-
fia da Casa Civil.

Com a saída de Orte-
ga, quem passa a responder 
pela secretaria é o ex-depu-
tado estadual e ex-prefeito 
de Pato Branco, Augustinho 

Zucchi (Podemos).
Em entrevista ao Diário 

do Sudoeste na noite dessa 
quarta, Zucchi agradeceu a 
confiança do governador e 
a expectativa com relação 
ao trabalho perante a pasta 
“que é muito importante e 
tem vinculação de trabalho 
com todos os municípios do 
Paraná”.

Zucchi falou ainda que 
o objetivo é de continuar o 
trabalho que vinha sendo 
desenvolvido por Ortega, ao 
que definiu como “um traba-
lho muito bom, reconhecido 
em todo o estado.”

Ele também falou em 
trabalhar com a equipe da 
secretaria para cumprir com 
as propostas e diretrizes do 
governo Estado, com rela-
ção aos municípios.

Com relação ao perí-
odo que se avizinha, devi-
do ao calendário eleitoral e 
o que estabelece a legisla-
ção, o secretário que toma-
rá posse em 17 de janeiro, 

afirmou que logo ao aden-
trar a pasta, será um perí-
odo “de trabalho muito in-
tenso. A intenção é executar 
aquilo que for possível antes 
do período eleitoral, confor-
me a legislação prevê e ob-
viamente fazer com que os 
municípios possam ser aten-
didos da melhor maneira 
possível”, disse falando em 
legalidade e agilidade que o 
Estado deve ter.

Em um primeiro mo-
mento, o novo comandan-
te da Sedu afirma que não 
tem conhecimento das 
principais obras que se de-
senham pelo Paraná para 
2022, contudo, destacou 
que ainda esta semana, ele 
e Ortega devem ainda esta 
semana iniciar o trabalho 
de transição.

Demais mudanças
A mudança também 

chega à chefia de Gabine-
te. Ocupando o cargo desde 
o início do mandato, Daniel 

Villas Bôas assume a Supe-
rintendência de Relações 
Institucionais, voltada prin-
cipalmente ao diálogo com 
o terceiro setor. O novo che-
fe de Gabinete será Darlan 
Scalco, ex-presidente da As-
sociação dos Municípios do 
Paraná (AMP), que foi pre-
feito do município de Péro-
la, e que já trabalhava no 
Governo do Estado, na Casa 
Civil.

“O principal objetivo 
dessas mudanças é refor-
çar o atendimento aos mu-
nicípios e fortalecer o diá-
logo com o terceiro setor, o 
empresariado e com os ou-
tros órgãos e poderes do Es-
tado”, afirmou o governador. 
“Tenho plena confiança em 
cada pessoa que assume es-
ses cargos. Fizeram excelen-
tes trabalhos em seus postos 
anteriores e estão compro-
metidos em fazer uma ges-
tão moderna, transparente e 
que atue em prol da popula-
ção paranaense”.

Ex-prefeito de Pato Branco, 
Augustinho Zucchi é 
anunciado na Secretaria de 
Desenvolvimento Urbano

ArquivO AEN

Zucchi deverá tomar posse na segunda-feira (17), mesma data que Ortega assumirá a Casa Civil
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NOTAS
Divulgado calendário de coleta 
de embalagens em Pato Branco 

A Secretaria Municipal de Agricultura e a Associa-
ção dos Revendedores de Insumos do Sudoeste do Para-
ná (Arias) informam o cronograma de coleta de embala-
gens vazias de agrotóxicos, em Pato Branco.

A coleta que inicia no dia 14 de fevereiro, se esten-
derá até o dia 24. Vale lembrar que é importante a apre-
sentação de notas fiscais dos insumos ou Cadastro de 
Pessoa Física (CPF).

O Horário de coleta das embalagens é das 8h30 às 
12h e das 13h às 16h. A exceção é a comunidade de Nos-
sa Senhora do Carmo, onde a coleta somente vai aconte-
cer na parte da manhã.

CRONOGRAMA
14/2 ‒ Fazenda da Barra
15/2 ‒ Passo da Ilha
16/2 - Independência
17/2 ‒ Bom Retiro
18/2 ‒ Estádios Os Pioneiros

21/2 ‒ São João Batista
22/2 ‒ Passo da Pedra
23/2 ‒ Sede Gavião
24/2 ‒ São Caetano
24/2 ‒ Nossa Senhora do Carmo 

Pavimentação urbana
Como o Diário do Sudoeste antecipou na edição 

de terça-feira (11), o município de Pato Branco anunciou 
a pavimentação de 23 ruas localizadas no loteamento 
Paulo Afonso, e bairros Bela Vista e Planalto.

Conforme orçamentos preliminares, serão investidos 
mais de R$ 7,4 milhões. O projeto segue em elaboração 
pela equipe da Secretaria Municipal de Engenharia e Obras, 
para em seguida ser encaminhado para licitação. A previ-
são do Executivo é de que em 70 dias as obras já iniciem.

De acordo com o Executivo, o objetivo é utilizar 
os recursos de contrapartida repassados pela Caixa Eco-
nômica Federal, da centralização da folha de pagamen-
to dos servidores públicos municipais, que totalizam R$ 
4.978.695,63.

Na área da 7ª 
Regional de 
Saúde, os três 
casos confirmados 
são registrados 
em Pato Branco; 
Mesmo antes do 
período de pico da 
dengue, município 
soma mais de 100 
notificações da 
doença

                                                                                                               
Jéssica Procópio
jessica@diariodosudoeste.com.br

Nos últimos dias, os ca-
sos confirmados e notifica-
dos de dengue aumentaram 
na região Sudoeste. Confor-
me o último boletim epide-
miológico da dengue, emiti-
do pela Secretaria de Estado 
da Saúde (Sesa), há 10 casos 
da doença na região e ou-

tros 503 notificados.
Os dados desta semana 

apontam para um aumento 
nos índices da doença na re-
gião. Em comparação com o 
último boletim epidemioló-
gico, houve um crescimento 
de dois casos confirmados e 
de 136 notificações.  

A 8ª Regional de Saúde, 
que abrange 27 municípios 
do Sudoeste, é responsável 
pela maior parte dos casos 
na região. Na micro, exis-
tem sete casos confirmados 
e 389 notificados. Já na área 
da 7ª Regional, composta 
por 15 localidades, somam-
-se 114 notificações e três 
casos confirmados.

                               
Pato Branco

Na área da 7º Regional 
de Saúde, Pato Branco é o 
município responsável pe-
los únicos três casos con-
firmados de dengue e por 
96 das 114 notificações em 
toda micro.

De acordo com o coor-
denador de controle de en-

demias no município, Ju-
liano Josias Santos, Pato 
Branco ainda não está no 
período de pico. Por isso, 
como ele explica, é impor-
tante os cuidados de preven-
ção contra o Aedes Aegypti, 
para evitar que os casos au-
mentem no município.

Ainda segundo Santos, 
não há uma região em es-
pecífico com maior núme-
ro de notificações da doen-
ça. Como ele conta, os casos 
suspeitos estão bem espa-
lhados pela cidade. “Tanto 
que os casos confirmados 
de dengue são um no bair-
ro Cristo Rei, outro no Par-
que do Som e outro no São 
Luiz”.

“Quando um caso posi-
tiva, nós fazemos a atividade 
de bloqueio de caso. Então, 
pegamos todos os agentes 
(hoje 28 profissionais na 
ativa) e fazemos fazer uma 
área de 300 metros de blo-
queio, tanto na residência 
do paciente quanto no local 
de trabalho”, finaliza.

Casos e notificações de dengue 
aumentam no Sudoeste

CENÁRIO DA DENGUE NO SUDOESTE
Município  Casos confirmados Casos notificados
Chopinzinho  0   3
Coronel Vivida  0   8
Itapejara D’Oeste  0   1
Palmas   0   1
Pato Branco  3   96
Saudade do Iguaçu 0   3
Vitorino   0   2
Ampére   1   11
Barracão   0   3
Bela Vista da Caroba 0   1
Bom Jesus do Sul  0   6
Capanema  0   39
Dois Vizinhos  1   21
Flor da Serra do Sul 0   1
Francisco Beltrão  0   222
Manfrinópolis  0   1
Marmeleiro  3   25
Nova Prata do Iguaçu 0   1
Pinhal de São Bento 0   1
Planalto   1   1
Pranchita  0   1
Realeza   0   31
Renascença  0   7
Salgado Filho  1*   2
Santa Izabel do Oeste 0   4
Santo Ant. do Sudoeste 0   10
São Jorge D’Oeste 0   1
 
* Caso de D.S.A, que é quando é identificado o mosquito, ou o foco, mas 
não houve contaminação de seres humanos.
Fonte: Sesa

Dengue no Paraná
O boletim semanal da dengue publicado nesta terça-

-feira (11) pela Secretaria de Estado da Saúde registra 613 
casos confirmados. São 61 casos a mais que o informe ante-
rior. Os dados são do 20º Informe Epidemiológico, do novo 
período sazonal da doença, que iniciou no dia 1º de agosto 
e deve seguir até julho de 2022.
Até o momento, 298 municípios registraram notifica-

ções de dengue, destes 109 confirmaram a doença, sendo 
que 79 municípios com casos autóctones, ou seja, a dengue 
foi contraída no município de residência.
Segundo informações do boletim, os sorotipos Denv1 

e Denv2 circulam no Paraná, mantendo a mesma tendência 
observada no período epidemiológico anterior.
O Informe também ressalta que há risco climático alto 

para proliferação do vetor transmissor da Dengue, Zika e 
Chikungunya nas regiões litorânea e noroeste, por isso é 
importante que a população esteja atenta na eliminação de 
focos do mosquito.
Fonte: Sesa

AGÊNCIA BRASIL

Francisco Beltrão 
é o município com 
maior número de 
notificações da 
doença
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NOTAS
Palmas abre vagas para EJA

Pessoas com mais de 15 anos, que nunca estudaram ou não 
concluíram seus estudos, podem procurar a Secretaria Munici-
pal de Educação de Palmas para se matricular para a Educação 
de Jovens e Adultos (EJA) no Ensino Fundamental (do 1º ao 5º 
ano).

As matrículas iniciaram ontem (12). Para participar, basta ir 
na secretaria das 8h às 12h e das 13h30 às 15:30, com uma cópia 
do RG e CPF e uma cópia do comprovante de residência.

Renascença decreta situação de 
emergência por falta de chuvas

Assim como a maioria dos municípios do Sudoeste, Renas-
cença publicou o decreto nº 2221/2022, na última segunda-fei-
ra (10), informando situação de emergência nas áreas do muni-
cípio afetadas pela forte estiagem. O documento tem ficará em 
vigor por 180 dias.

Em Renascença, conforme o decreto, há “escassez de água tan-
to para o consumo humano como para o consumo animal; diminui-
ção de águas das fontes e reservatórios. Como o período do inverno 
foi sem chuva não ocorreu o desenvolvimento das pastagens para 
alimentação dos animais e principalmente a produção agrícola”.

São João publica decreto com medidas 
de enfrentamento da covid-19

Na terça-feira (11), o Município de São João publicou o decre-
to nº 2.894, de 11 de janeiro de 2022, estabelecendo novas medi-
das de prevenção a covid-19. Conforme o documento, “ficam sus-
pensos, por prazo indeterminado, a realização de eventos, shows, 
reuniões, festas de comunidade, bailes e demais atividades públi-
cas e privadas que impliquem aglomeração de pessoas no Muni-
cípio de São João, sejam elas governamentais, artísticas, esporti-
vas, culturais, sociais, científicas, religiosas e comunitárias”.

Além da proibição dos eventos com maior número de pes-
soas, Município informou a necessidade do uso de máscaras, do 
distanciamento social e da não aglomeração. O decreto completo 
está disponível na página da Prefeitura de São João no Facebook.

Mangueirinha reajusta salários 
de servidores

Durante a pandemia, o STF decidiu manter a lei que proi-
bia reajuste salarial de servidores federais, estaduais e munici-
pais até dezembro de 2021.

Neste ano, diante da possibilidade de aumento nos salá-
rios, no dia 3 de janeiro, a Prefeitura de Mangueirinha anunciou 
reajuste de 10,16% nos salários de seus servidores, já a partir de 
janeiro, e de mais 4,52% a partir de junho. Além disso, também 
fez a reposição salarial de todo o quadro de funcionários.

Mariópolis informa como efetuar 
pagamento da taxa de lixo

Para efetuar o pagamento da Taxa de Coleta de Lixo 2022, 
de forma à vista, o boleto estará disponível no Departamento de 
Tributação até 31 de janeiro. Os pagamentos parcelados conti-
nuarão como débito automático, em 10x na fatura de água da 
Sanepar a partir de março.

Padre Ezequiel Dal Pozzo fará 
show em Honório Serpa

A Paróquia São Sebastião e Nossa Senhora Mãe dos Pobres, 
de Honório Serpa, promove missa e show com o padre Ezequiel 
Dal Pozzo, na sexta-feira (21), na praça Municipal.  O evento está 
marcado para iniciar às 19h30. O evento é em honra ao padro-
eiro São Sebastião.

Tributações que vencem em junho
Em função de alterações realizadas no Código Tributário Mu-

nicipal de Francisco Beltrão, a partir deste ano as taxas de empre-
sas e autônomos terão o vencimento, em quota única, estabeleci-
do por decreto. O venci-mento será sempre em meados de junho. 
Em 2022 a data estabelecida para o pagamento é 15 de junho.

Outra alteração é que as vistorias anuais de rotina não se-
rão mais reali-zadas pelos fiscais, que visitavam as empresas ao 
longo do ano e faziam a entrega das guias. A partir de agora as 
guias impressas deixam de ser entregues diretamente aos con-
tribuintes, que deverão acessar o Portal do Contribuinte no site 
da prefeitura para fazer a impressão da guia, que será disponibi-
lizada a partir de fevereiro.

 De acordo com Marcos Guerra, diretor do Departamen-
to de Fiscalização Tributária da secretaria municipal de Fazen-
da, todos os contadores já foram orientados sobre as alterações 
e repassarão as orientações para os seus clientes. Informações 
complementares e dúvidas podem ser sanadas diretamente no 
Departamento.

Marcilei Rossi
marcilei@diariodosudoeste.com.br 

Nos últimos dias, com 
a crescente no número de 
casos de covid-19, os mu-
nicípios voltaram a adotar 
medidas restritivas para o 
enfrentamento da pandemia 
de coronavírus.

Nessa quarta-feira 
(12), foi a vez de Itapejara 

D’Oeste estabelecer novas 
regras municipais, através 
do decreto 2/2022, assina-
do pelo prefeito em exercí-
cio, Marcio Eliel dos Santos. 
As novas regras começam a 
valer nesta quinta-feira (13).

Com o novo documento, 
ficam suspensos por tempo 
indeterminado a realização 
de bailes, matines dançante, 
ou qualquer evento festivo, 

que implique em aglomera-
ção de pessoas em ambien-
tes fechados no municípi.

Também estão vedadas 
a concessão de licenças e al-
varás para a realização de 
eventos privados, indepen-
dente do número de pessoas.

O decreto ainda deter-
mina a obrigatoriedade do 
fornecimento de álcool 70% 
em veículos de transporte 

coletivo; estabelecimentos 
comerciais; industriais e de 
prestação de serviços; nos 
templos e demais espaços 
de uso público.

Também reforça a 
obrigatoriedade do uso de 
máscaras faciais para aces-
so em todos os estabele-
cimentos de serviços, co-
mércios e indústrias, seja 
público ou privado.

Itapejara D’Oeste também decretar suspensão de 
atividades que resultam aglomeração

Assessoria
A Associação dos Muni-

cípios do Sudoeste do Para-
ná (Amsop) sediou, na quar-
ta-feira (12), um encontro 
do secretário estadual da 
Segurança Pública, Rômu-
lo Marinho Soares, com os 
prefeitos da área de abran-
gência do 21º Batalhão da 
Polícia Militar (BPM), para 
apresentar um pacote de in-
vestimentos em municípios 
da região. 

“Nós temos alguns mu-
nicípios, sobretudo os de 
menor porte, que têm apon-
tado situações de dificulda-
de com a escolta de presos 
para outras cidades, rela-
cionada à falta de efetivo 
enquanto os policiais mili-
tares estão em deslocamen-
to até a unidade prisional. 
E, também, o objetivo é que 
o Sudoeste mantenha esses 
bons índices na segurança 
pública, com baixa crimi-

nalidade e proporcionando 
tranquilidade à nossa popu-
lação”, destacou o presiden-
te da Amsop e prefeito de 
Francisco Beltrão, Cleber 
Fontana.

De acordo com o secre-
tário, os investimentos nos 
26 municípios da micror-
região devem atingir os R$ 
12,8 milhões. E, contem-
plam a implantação de duas 
delegacias-cidadãs (em 
Francisco Beltrão ‒ com iní-
cio das obras previsto para 
fevereiro ‒ e Santo Antô-
nio do Sudoeste); aquisição 
de quatro conjuntos de ma-
letas para local de crime, a 
serem utilizadas pela Polí-
cia Científica, bem como, a 
implantação de uma central 
do Projeto Olho Vivo, em 
Francisco Beltrão. Este pro-
jeto, que também irá aten-
der a microrregião, consis-
te em um sistema integrado 
com as prefeituras para o 

monitoramento por câme-
ras que visam o reconheci-
mento facial de foragidos e 
de placas de veículos furta-
dos e roubados.

 “Conforme o ranking 
de competitividade elabora-
do pelo Centro de Liderança 
Pública (CLP), em parceria 
com a Tendências Consul-
toria, a secretaria da Segu-
rança Pública do Paraná su-
biu da 8ª posição para a 4ª 
posição em gestão, planeja-
mento e uso da tecnologia”, 
ressaltou Soares.

Ainda durante a reunião 
com os prefeitos, o secretá-
rio anunciou quatro novas 
unidades prisionais, com 
750 vagas cada uma, nas ci-
dades de Londrina, Guaíra, 
Foz do Iguaçu e Ponta Gros-
sa. E, ainda, enalteceu os ín-
dices baixos de criminali-
dade em todas as regiões 
paranaenses: “porque em 
todas as regiões do Paraná 

nós temos feito um trabalho 
muito intenso de combate 
ao crime, com forças-tarefa, 
parceria com a Força Nacio-
nal de Segurança na frontei-
ra com Paraguai e Argenti-
na, e isso reflete em todas as 
regiões do estado”.

O secretário ainda ou-
viu as demandas dos prefei-
tos para a área de seguran-
ça pública, onde a principal 
reivindicação foi o aumento 
do efetivo. Como, por exem-
plo, em Boa Esperança do 
Iguaçu, onde a prefeita em 
exercício, Odilmara Freitas, 
relatou haver apenas um po-
licial militar para atender o 
município. 

Como resposta à questão 
do efetivo, o secretário de-
clarou que irá estudar a pos-
sibilidade de transferir 150 
policiais militares a serem ca-
pacitados em Cascavel, para 
reforçar os municípios aten-
didos pelo 21º BPM.

Secretário da Segurança Pública 
apresenta pacote de investimentos
para municípios do Sudoeste

DIVULGAÇÃO 

Falta de efetivo policial foi a principal reivindicação dos prefeitos
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Indicadores Econômicos: elaboração da agência
Dossiê:Dinheiro. Fone: (41) 99632-7866

Índices em % jul ago set out nov dez ano 12m 

INPC (IBGE) 1,02 0,88 1,20 1,16 0,84 0,73 10,16 10,16

IPCA (IBGE) 0,96 0,87 1,16 1,25 0,95 0,73 10,06 10,06

IPCA-15 (IBGE) 0,72 0,89 1,14 1,20 1,17 0,78 10,42 10,42

IPC (FIPE) 1,02 1,44 1,13 1,00 0,72 0,57 9,73 9,73

IGP-M (FGV) 0,78 0,66 -0,64 0,64 0,02 0,87 17,78 17,78

IGP-DI (FGV) 1,45 -0,14 -0,55 1,60 -0,58 1,25 17,74 17,74

IPA-DI (FGV) 1,65 -0,42 -1,17 1,90 -1,16 1,54 20,64 20,64

IPC-DI (FGV) 0,92 0,71 1,43 0,77 1,08 0,57 9,34 9,34

INCC-DI (FGV) 0,85 0,46 0,51 0,86 0,67 0,35 13,85 13,85

nov dez jan
TJLP (%) 5,32 5,32 6,08
Sal. mínimo 1.100,00 1.100,00 1.210,44
FGTS (%) 0,2466 0,2466 0,2466
UPC 23,54 23,54 23,54
TAXA SELIC ANUAL: 9,25%

Facultativo
Contribui com 20% sobre qquer valor entre R$ 1.100,00 (R$
220,00) a R$ 6.433,57 (R$ 1.286,71), por carnê .

Empregados - taxas de desconto
Taxa até R$ 1.100,00 (sal. mínimo) 7,5%
Taxa entre R$ 1.100,01 e R$ 2.203,48 9%
Taxa entre R$ 2.203,49 e R$ 3.305,22 12%
Taxa entre R$ 3.305,23 e R$ 6.433,57 14%

COMO EFETUAR O CÁLCULO: é preciso calcular o valor da taxa
para cada intervalo de salário, e depois somar os va lores obti-
dos. 

EMPREGADOR  Pessoas físicas e empresas não optantes do
Simples pagam uma taxa de 12%

BASE (R$) Alíquota Parc. a
% deduzir

Até 1.903,98 - -
De 1.903,99 até 2.826,65 7,5 142,80
De 2.826,66 até 3.751,05 15 354,80
De 3.751,06 até 4.664,68 22,5 636,13
Acima de 4.664,68 27,5 869,36

Deduções: a) Assalariados: 1-R$ 189,59 por dependente;
2 - pensão alimentícia; 3 - contribuição à Prev. Social; 4 - R$
1.903,98 por aposentado a partir de 65 anos; 5 - contri bui ções
à previdência privada e aos Fapi pagas pelo contribuinte; b)
Carne Leão: itens de 1 a 3 mais as despesas escrituradas no
livro-caixa.

Período POUP POUP REMUN
ANTIGA NOVA BÁSICA

6/12 a 6/1 0,5743   0,5154   0,0739
7/12 a 7/1 0,5837   0,5249   0,0833
8/12 a 8/1 0,5825   0,5237   0,0821
9/12 a 9/1 0,5655   0,5655   0,0652
10/12 a 10/1 0,5438   0,5438   0,0436
11/12 a 11/1 0,5471   0,5471   0,0469
12/12 a 12/1 0,5732   0,5732   0,0728
13/12 a 13/1 0,5992   0,5992   0,0987
14/12 a 14/1 0,6029   0,6029   0,1024
15/12 a 15/1 0,6042   0,6042   0,1037
16/12 a 16/1 0,5839   0,5839   0,0835
17/12 a 17/1 0,5500   0,5500   0,0498
18/12 a 18/1 0,5539   0,5539   0,0536
19/12a 19/1 0,5900   0,5900   0,0896
20/12a 20/1 0,6162   0,6162   0,1156
21/12 a 21/1 0,6201   0,6201   0,1195
22/12 a 22/1 0,6147   0,6147   0,1141
23/12 a 23/1 0,5910   0,5910   0,0905
24/12 a 24/1 0,5691   0,5691   0,0688
25/12 a 25/1 0,5739   0,5739   0,0735
26/12 a 26/1 0,6002   0,6002   0,0997
27/12  a 27/1 0,6265   0,6265   0,1259
28/12 a 28/1 0,6319   0,6319   0,1312
1/1 a 1/2 0,5608   0,5608   0,0605
2/1 a 2/2 0,5872   0,5872   0,0868
3/1 a 3/2 0,6138   0,6138   0,1132
4/1 a 4/2 0,6158   0,6158   0,1152
5/1 a 5/2 0,6146   0,6146   0,1140
6/1 a 6/2 0,5908   0,5908   0,0903
7/1 a 7/2 0,5660   0,5660   0,0657
8/1 a 8/2 0,5677   0,5677  0,0674

TR MÊS % ano 12 m

Novembro/21 0,00 0,00 0,00
Dezembro/21 0,00 0,00 0,00

Fonte: Sinduscon/PR e Sinduscons regionais - R8N
R$/m2 NOV DEZ %m %ano %12m

Paraná 1.995,80 2.003,30 0,38 16,47 16,47
Norte 2.107,67 2.082,01 -1,07 17,95 17,95
Noroeste 1.948,58 1.975,38 1,38 26,30 26,30
Oeste 2.032,44 2.040,92 0,42 16,04 16,04

SOJA - saca 60kg

PRAÇA R$ SEM 30 d.
Paranaguá 182,00 0,6% 7,7%
Ponta Grossa 176,00 0,6% 7,3%
Maringá 176,00 0,6% 7,3%
Cascavel 176,00 1,1% 8,0%
Sudoeste 176,00 0,6% 7,3%
Guarapuava 176,00 0,6% 7,3%

MILHO - saca 60kg
Paranaguá 92,00 0,0% 4,5%
Sudoeste 98,00 2,1% 10,1%
Cascavel 98,00 3,2% 12,6%
Maringá 98,00 3,2% 12,6%
Ponta Grossa 99,00 2,1% 12,5%
Guarapuava 98,00 2,1% 11,4%

TRIGO - saca 60kg

PRAÇA R$ SEM 30 d.
Curitiba 99,00 0,0% 0,0%
Ponta Grossa 98,00 0,0% 0,0%
Maringá 96,00 0,0% 1,1%
Cascavel 96,00 0,0% 1,1%

SALÁRIO FAMÍLIA 2021
- 
Salários até R$ 1.503,25  51,27  

Venc.: empresas 20/01, pes.físicas 17/01, emp. do més ticos 06/01. Atraso gera multa 4% a 100%+juros.

Empresário/empregador

Contribui com 11% sobre o pró-labore, en tre R$ 1.100,00
(R$ 121,00) e  R$ 6.433,57 (R$ 707,69), através de GPS

Autônomo
1) Quem só recebe de pessoas físicas: recolhe por carnê 20%
sobre os limites de R$ 1.100,00 (R$ 220,00) a R$ 6.433,57 (R$
1.286,71). 

2) Quem só recebe de pessoas jurídicas: a empresa recolhe
11%  sobre o máximo de R$ 6.433,57 (R$ 707,69) e desconta
do autônomo
3) Quem recebe de jurídicas e físicas: des conto de 11% sobre
as jurídicas, até R$ 6.433,57 (R$ 707,69). Se não atingir este
teto, reco lhe 20%, via carnê, sobre a dife rença até R$
6.433,57.

4) Aut. especial: sobre R$ 1.100,00, recolhe 5% (donas de casa,
Lei 12.470/2011) ou 11% (demais especiais), mas a aposenta-
doria é por idade..

SOJA - US$cents por bushel  (27,216 kg)

Cont. FECH. *DIF. 1 SEM. 1 MÊS

jan/22 1.391,25 14,50 0,5% 9,7%
mar/22 1.399,25 12,75 0,3% 9,8%

MILHO - US$cents por bushel  (25,4 kg)

Cont. FECH. *DIF. 1 SEM. 1 MÊS

mar/22 599,00 -2,00 -0,5% 1,5%
mai/22 600,75 -1,75 -0,3% 1,5%

FARELO - US$ por tonelada curta (907,2kg)

jan/22 431,00 3,70 1,6% 17,5%
mar/22 416,20 3,10 0,7% 13,7%

TRIGO - US$cents por bushel  (25,4 kg)

mar/22 757,75 -12,50 -0,4% -3,5%
mai/22 760,25 -13,00 -0,6% -3,9%

Ações % R$

Petrobras PN +3,05% 29,72 
Vale ON +1,09% 85,50 
ItauUnibanco PN -0,43% 23,25 
Bradesco PN -0,74% 20,18 
Magazine Luiza ON +7,50% 6,31 
Multiplan ON +6,54% 18,07 
Jereissati Part. S/A +8,31% 17,46 
Lojas Renner ON +5,98% 24,65 

INDICE BOVESPA 

Alta 1,84% 105.685 pontos

Volume negociado: R$ 41,76 bilhões

*Diferença sobre dia anterior. 1,00 ponto = US$ 0,01 na soja, milho e trigo e US$ 1,00 no farelo

IR 2021 - A oitava parcela do Imposto de Renda 2021
(base 2020) vence em 30/12, com a incidência de taxas de
juros Selic de 3,62%.

MÊS TAXA SELIC
Set/21 0,44%
Out/21 0,49%

MÊS TAXA SELIC
Nov/21 0,59%
*Dez/21 1,00%

*No mês corrente a Selic é sempre 1,00%

CÂMBIO 12/01/22

Indicadores Econômicos Mercado Agropecuário
BOVESPA 12/01/22

IR

POUPANÇA, TR

ÍNDICES DE INFLAÇÃO

LOTES - ATACADO 12/01/22

Soja, milho e trigo: fonte Dossiê:Dinheiro; Cepea/Esalq: mais informações em www.cepea.esalq.usp.br

PREVIDÊNCIA COMPETÊNCIA DEZEMBRO

SELIC/IR

REAJUSTE ALUGUÉIS

SAL. MÍNIMO - PARANÁ

OUTROS INDICADORES
Índice nov dez jan
INPC (IBGE) 1,1108 1,1096 1,1016
IPCA (IBGE) 1,1067 1,1074 1,1006
IGP-M (FGV) 1,2173 1,1789 1,1778
IGP-DI (FGV) 1,2095 1,1716 1,1774
* Correção anual. Multiplique  valor pelo fator acima

CUB PARANÁ

POUP. ANTIGA % ano 12 m

Novembro/21 0,5000 5,64 6,17
Dezembro/21 0,5490 6,22 6,22

NOVA POUPANÇA % ano 12 m

Novembro/21 0,4412 2,48 2,60
Dezembro/21 0,4902 2,99 2,99

Produto unidade média var. var. var. F Belt. Pato B.
PR - R$ diária 7 dias 30 dias R$ R$

SOJA saca 60 kg 166,55 -0,9% 0,0% 7,6% 169,00 166,50 

MILHO saca 60 kg 88,84 0,0% 2,3% 9,7% 90,00 92,00 

TRIGO saca 60 kg 89,36 -0,2% 0,6% 0,6% 88,00 88,00 

FEIJÃO CAR. saca 60 kg 264,17 3,4% 5,1% 16,4% - 270,00 

FEIJÃO PRETO saca 60 kg 276,00 2,3% 9,8% 20,3% - 270,00 

BOI GORDO arroba, em pé 313,93 0,0% 0,5% 1,7% 320,00 300,00 

SUÍNO kg, vivo 5,49 -0,2% -0,5% -13,4% - 4,00 

ERVA MATE arroba 21,22 0,2% 0,9% -2,8% - 19,50 

PREÇO AO PRODUTOR 12/01/22

MERCADO FUTURO

INDICADORES CEPEA/ESALQ
PRODUTO 12/01 DIA MÊS
Bezerro (1) 2.888,52 0,21% -3,59%
Boi gordo (2) 335,05 0,40% -0,43%
Café (3) 1.502,91 1,42% 4,98%
Algodão (4) 679,70 1,56% 6,06%
1- preço médio no MS, unidade de 8 a 12 meses; 2 -média à vis ta
da arroba no Estado de SP; 3 - valor à vista saca 60kg posto SP
Capital, arábica, bica corrida, tipo 6; 4 - em pluma, cent/R$ por libra
peso (453 gr), posto SP Capital.

BOLSA DE CHICAGO (CBOT) 12/01/22

BOLSA DE NOVA YORK  (NYBOT) 12/01/22
CAFÉ - US$cents/libra peso (0,453 kg)

Cont. FECH. *DIF. 1 SEM. 1 MÊS

mar/22 240,85 3,80 3,9% 3,5%
mai/22 240,65 3,65 3,8% 3,5%

BOLSA DE MERCADORIAS DE SÃO PAULO  (BM&F) 29/08/17

*Diferença s/ dia anterior. 1,00 ponto = US$ 0,01 no café e algodão. 

101.005 101.561 102.719 101.945 103.778 105.685

SOJA Fin. Cross Listing - US$ saca 60 kg
Cont. FECH. *DIF. 1 SEM. MÊS

nov/17 20,66 -0,09 0,0% -7,5%
mai/18 21,25 -0,07 0,2% -6,2%

MILHO - R$/saca 60 kg 
Cont. FECH. *DIF. 1 SEM. MÊS
set/17 27,29 0,02 -2,4% 4,5%
nov/17 28,91 0,09 -0,7% 2,9%

BOI GORDO - R$/arroba  

ago/17 141,88 1,62 2,3% 8,5%
set/17 142,98 0,89 2,8% 7,8%

CAFÉ - US$/saca 60 kg (arábica)

set/17 151,25 -3,45 -0,2% -8,2%
dez/17 156,90 -2,20 0,3% -7,8%

05/01 06/01 07/01 10/01 11/01 12/01

Fonte: Sima/Deral/Seab. Os preços nas praças referem-se aos valores “mais comuns” apurados
OURO - BM&F var. dia

12/01 R$ 320,20 /grama -0,40%

DÓLAR COMERCIAL
Baixa: 0,81% Var. janeiro: -0,74%

Compra R$ 5,534
Venda R$ 5,535

DÓLAR PTAX (Banco Central)
Baixa: 1,31% Var. janeiro: -0,35%

Compra R$ 5,5605
Venda R$ 5,5611

DÓLAR PARALELO
Baixa: 0,34% Var. janeiro: -0,34%

Compra R$ 5,41
Venda R$ 5,82

DÓLAR TURISMO
Baixa: 0,34% Var. janeiro: -0,34%

Compra R$ 5,41
Venda R$ 5,80

EURO
Baixa: 0,60% Var. janeiro: +0,45%

Compra R$ 6,3495
Venda R$ 6,3524

EURO TURISMO
Estável Var. janeiro: +0,45%

Compra R$ 6,08
Venda R$ 6,70  

OUTRAS MOEDAS X REAL
Iene R$ 0,0484
Libra esterlina R$ 7,61
Peso argentino R$ 0,054

US$ 1 É IGUAL A:
Iene 114,87
Libra esterlina 0,73
Euro 0,88

Grupo 1 R$ 1.467,40 
Trab.s na agricultura.

Grupo 2 R$ 1.524,60 
Serviços administrati vos,
domésticos e ge  rais, ven -
dedores e trab. de reparação.

Grupo 3 R$ 1.577,40 
Trab. produção de bens e
serviços industriais
Grupo 4 R$ 1.696,20 
Técnicos nível médio.

*Valores válidos de 01/01/21
a 31/12/21

Poupança antiga: depósitos até 03/05/12
Nova poupança: dep. a partir de 04/05/12

ALGODÃO - US$cents/libra peso (0,453 kg)

Cont. FECH. *DIF. 1 SEM. 1 MÊS

mar/22 117,64 1,62 1,2% 10,7%
mai/22 114,98 1,09 1,2% 9,6%

BOLSAS NO MUNDO %
Dow Jones 36.290,32 +0,11
Londres 7.551,72 +0,81
Frankfurt  16.010,32 +0,43
Tóquio 28.765,66 +1,92
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 Agência Brasil 
A Comissão Econômica 

para a América Latina e o 
Caribe (Cepal) está preven-
do para este ano um cresci-
mento médio de 2,1% para a 
região, bem abaixo dos 6,2% 
registrados em 2021.

O relatório anual Balan-
ço Preliminar das Economias 
da América Latina e do Cari-
be 2021, divulgado quarta-
-feira (12), além da previsão 
de desaceleração do cresci-
mento este ano, ainda anali-
sa questões como as assime-
trias no acesso à vacinação, 
as altas taxas de desempre-
go, principalmente entre as 
mulheres, e a inflação.

O relatório da Cepal 
aponta como as estimativas 
de crescimento e outros in-
dicadores econômicos refle-
tem o impacto sofrido pelos 
países da região em decor-
rência da crise da covid-19. 
“A América Latina e o Caribe 

cresceram, em média, 6,2% 
(em 2021), mas quando va-
mos analisar América Cen-
tral e México estamos em 
6%, e quando vemos Amé-
rica Central sem o México 
estamos em 6,7%, um cres-
cimento muito importante, 
tendo Panamá como uma 
das economias mais impor-
tantes. No caso da América 
do Sul, o Peru, com 13,5%; 
também Chile, com 11,8%; e 
Argentina, com 6,8%, cresci-
mentos muito importantes 
nessas economias”, explicou 
Alicia Bárcena, secretária-
-executiva da Comissão Re-
gional das Nações Unidas. O 
Brasil apresentou um cresci-
mento 4,7% no ano passado.

De acordo com a Cepal, 
o crescimento médio espe-
rado de 2,1% para este ano 
reflete uma alta heteroge-
neidade entre países e sub-
-regiões: o Caribe crescerá 
6,1% (excluindo a Guiana), 

a América Central crescerá 
4,5%, enquanto a América do 
Sul crescerá 1,4%. “A desace-
leração esperada na região 
em 2022, juntamente com 
os problemas estruturais de 
baixo investimento e produ-
tividade, pobreza e desigual-
dade, requerem que o for-
talecimento do crescimento 
seja um elemento central 
das políticas, ao mesmo tem-
po em que são consideradas 
as pressões inflacionárias e 
os riscos macrofinanceiros”, 
disse Bárcena.

Em relação ao acesso à 
vacinação, o relatório apon-
ta que os 33 países da Amé-
rica Latina e Caribe têm 
60,1% da população com es-
quema vacinal completo. O 
país mais adiantado é o Chi-
le (86,6%), seguido de Cuba 
(85,9%), Uruguai (76,9%) e 
Argentina (73,2%). O Bra-
sil aparece em sétimo no 
ranking, com 67,6% das 

pessoas com esquema de 
vacinação completo.

Inflação
De acordo com a Ce-

pal, no ano passado foram 
registradas altas inflacioná-
rias na maioria dos países 
da região, lideradas por au-
mentos nos alimentos e na 
energia (a inflação atingiu a 
média de 7,1% em novem-
bro, excluindo a Argentina, 
Haiti, Suriname e Venezue-
la), e espera-se que essas al-
tas persistam em 2022.

Em outro âmbito, o re-
latório aponta que o fi-
nanciamento para o de-
senvolvimento também é 
fundamental para apoiar os 
espaços de política e de in-
vestimento. E que é neces-
sário ampliar e redistribuir 
a liquidez desde os países 
desenvolvidos até os países 
em desenvolvimento; forta-
lecer os bancos de desenvol-

vimento; reformar a arquite-
tura da dívida internacional; 
proporcionar aos países um 
conjunto de instrumentos 
inovadores destinados a au-
mentar a capacidade de pa-
gamento da dívida e evitar o 
endividamento excessivo.

Trabalho e Emprego
Em relação às ocupações, 

em 2021, a Cepal mostra que 
30% dos empregos perdidos 
em 2020 não foram recupe-
rados. Além disso, a desigual-
dade entre homens e mulhe-
res se acentuou, o que reflete 
a sobrecarga do cuidado so-
bre as mulheres e o menor di-
namismo de setores que con-
centram o emprego feminino, 
como os serviços.

“As mulheres realmente 
ficam de fora e em 2021 mais 
de 38% dos trabalhos ocupa-
dos por mulheres acabaram 
durante a crise e não se recu-
peram. No caso dos homens, 

este número é de 21%, que é, 
como vocês podem ver, uma 
cifra um pouco menor. Não é 
bom, mas é um número me-
nor do que o das mulheres. E 
entre 2020 e 2021 a queda 
na participação laboral afe-
tou mais as mulheres, que 
deixaram de buscar empre-
go e, com certeza, nos lares 
com menores de 5 anos, oca-
sionou mais impacto sobre os 
cuidados no caso das mulhe-
res”, ressaltou Bárcena.

Para 2022, a Cepal pro-
jeta uma taxa de desocupa-
ção de 11,5% para as mu-
lheres - levemente inferior 
aos 11,8% registrados em 
2021, mas ainda muito su-
perior aos 9,5% existen-
tes antes da pandemia em 
2019 -, enquanto para os 
homens a desocupação se-
ria de 8,0% este ano, quase 
igual à de 2021 (8,1%), mas 
ainda bem acima dos 6,8% 
registrados em 2019.

América Latina e Caribe devem crescer 2,1% em 2022
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AEN
Na próxima semana co-

meçam a vencer as datas 
para o pagamento do IPVA 
2022 – Imposto sobre a 
Propriedade de Veículos Au-
tomotores. Assim como no 
ano passado, para facilitar a 
vida do cidadão, o Governo 
do Estado mantém a possi-
bilidade de quitação em cin-
co parcelas. São duas a mais 
que em 2019. O descon-
to é de 3% para pagamen-
to à vista. Os contribuintes 
podem emitir as guias pelo 
portal da Secretaria de Esta-
do da Fazenda (Sefa).

A principal novidade 
este ano é a possibilidade de 
pagamento via PIX. A qui-
tação pode ser feita nos ca-
nais eletrônicos de qualquer 
instituição bancária ou mes-
mo por meio de aplicativos.

No caso de parcelamen-
to, os vencimentos são em 
janeiro, fevereiro, março, 
abril e maio. A alíquota do 
tributo é de 3,5% ou 1% do 
valor do veículo, dependen-
do do tipo.

Além do calendário de 
vencimento do imposto, o 
portal disponibiliza o aces-
so a diversos serviços rela-
tivos ao IPVA: pedidos de 
isenção/imunidade, parce-
lamento, emissão de guia de 
pagamento, regularização 
de débitos, além de revisão 

ou consulta do valor venal. 
É possível, ainda, consultar 
débitos dos veículos e par-
celamentos e, também, ser 
direcionado a serviços do 
Detran-PR.

Atraso
O contribuinte que dei-

xar de recolher o impos-
to fica sujeito a multa de 
0,33% por dia de atraso e 
juros de mora com base na 
taxa Selic. Passados 30 dias, 
o percentual da multa é fixa-
do em 10% do valor do im-

posto.
Permanecendo a 

inadimplência, o débito po-
derá ser inscrito na Dívida 
Ativa, além da inclusão do 
nome do proprietário no Ca-
din Estadual, o que o impede 
de aproveitar eventual cré-
dito no programa Nota Pa-
raná e resulta em outros im-

pedimentos, como o nome 
“negativado” junto aos ór-
gãos de proteção ao crédito, 
dificuldade de acesso a em-
préstimos e outras modali-
dades de crédito e o impe-
dimento de assumir cargo 
público.

A inadimplência do 
IPVA impossibilita também 

obter o licenciamento. Após 
o vencimento, que é defini-
do pelo Detran/PR, o veícu-
lo estará em situação irre-
gular perante a legislação 
de trânsito, e o proprietário 
poderá sofrer sanções pre-
vistas no Código de Trânsi-
to Brasileiro (CTB), inclusive 
com a apreensão do veículo.

CAlENdário dE vENCimENto do iPvA 2022
FinAl de plAcA  dAtA do pAgAmento à vistA  pArcelAdo
1 e 2   17 de janeiro    17 de janeiro/17 de fevereiro/17 de março/8 de abril/17 de maio  
3 e 4   18 de janeiro    18 de janeiro/ 18 de fevereiro/ 18 de março/19 de abril/ 18 de maio                                                                  
5 e 6   19 de janeiro    19 de janeiro/ 21 de fevereiro/ 21 de março/20  de abril/ 19 de maio  
7 e 8   20 de janeiro    20 de janeiro/ 22 de fevereiro/ 22 de março/22  de abril/ 20 de maio   
9 e 0   21 de janeiro    21 de janeiro/ 23 de fevereiro/ 23 de março/205 de abril/ 23 de maio    

iPvA 2022 pode ser pago em cinco parcelas no Paraná; vencimento inicia dia 17

AEN
A Secretaria de Estado 

da Saúde confirmou nesta 
quarta-feira (12) que detec-
tou o primeiro caso da va-
riante Ômicron no Paraná. 
Trata-se de um homem de 
24 anos, morador de Curi-
tiba, que apresentou os pri-
meiros sintomas no dia 14 
de dezembro de 2021, e 
teve o caso confirmado no 
dia 18. O caso apareceu em 
um exame do Laboratório 
Central do Estado do Para-
ná (Lacen), e logo foi envia-
do à Fiocruz, que fez o se-
quenciamento genômico e 
identificou a nova variante.

“A variante Ômicron é 
cerca de 2 ou 3 vezes mais 
transmissível que a Delta, 
muito semelhante ao vírus 
do sarampo. Mas aparente-
mente menos grave que ou-
tras ondas, sobretudo por 
conta da grande cobertura 
vacinal no Paraná. É impor-
tante frisar que os quadros 

têm sido leves, mas temos 
paranaenses que não toma-
ram nenhuma dose da vaci-
na e ainda não retornaram 
para a dose de reforço”, dis-
se o secretário de Saúde, 
Beto Preto. “Se não houver 
a vacinação, que está dispo-
nível nas unidades de saú-
de, casos mais graves vão 
acontecer”.

Segundo a Secretaria 
de Saúde, já existe trans-
missão comunitária da va-
riante Ômicron no Paraná. 
Os dados podem ser cons-
tatados pela evolução de ca-
sos em janeiro. Somente nos 
primeiros onze dias, foram 
identificados 40.164 infec-
tados. Como comparativo, 
em dezembro, o total foi de 
9.165.

O número de casos no 
começo deste ano se asse-
melha a janeiro de 2021, no 
início da vacinação, que re-
gistou cerca de 44 mil casos 
(onze dias). A média móvel 

dos casos teve um salto de 
1.914,5% em relação aos 14 
dias anteriores, na casa de 
4.175 por dia.

Até o momento, não há 
previsão de novas medi-
das restritivas para conter 
o avanço dos casos, mas 
Beto Preto fez um apelo à 
população para que adote 
os cuidados preventivos, a 
fim de evitar a transmissão 
desenfreada.

“Todas as medidas es-
tão no nosso radar, mas 
nesse momento qualquer 
tipo de aglomeração fora 
do comum deve ser evi-
tada. Precisamos retomar 
os cuidados, caso contrá-
rio vamos ver nossos hos-
pitais apresentarem grande 
lotação nos próximos dias”, 
complementou.

Entre as principais 
orientações estão o uso 
correto de máscara, dis-
tanciamento social, manter 
ambientes ventilados com 

livre circulação de ar, higie-
nização das mãos e evitar 
contato próximo com pes-
soas que apresentem sinto-
mas respiratórios.

Isolamento
A Secretaria de Saúde 

também fez novas orienta-
ções para o isolamento de 
pacientes infectados com a 
covid-19. Para aqueles que 
estão assintomáticos, o pe-
ríodo é de sete dias, já nos 
casos em que o infectado 
apresenta sintomas leves e 
moderados, a recomenda-
ção é de dez dias. Os pra-
zos passam a contar a partir 
da confirmação por meio de 
um teste PCR (padrão ouro) 
ou antígeno.

A orientação é diferen-
te da indicada pelo Ministé-
rio da Saúde, que anunciou 
nesta segunda-feira (10) a 
redução de dez para cinco 
dias de isolamento nos ca-
sos de pessoas que estão 

sem sintomas respiratórios, 
sem febre há 24 horas e que 
tenham resultado negativo 
nos testes; e de sete dias nos 
casos em que o paciente te-
nha sintomas leves ou mo-
derados. A regra prevista 
anteriormente pelo Ministé-
rio da Saúde era de 14 dias 
de isolamento ininterruptos.

A diferença entre os pe-
ríodos se dá por conta da 
logística de testagem nos 
municípios paranaenses. A 
decisão foi encaminhada ao 
Conselho de Secretarias Mu-
nicipais de Saúde do Paraná.

“Estamos cumprindo a 
nova determinação do Mi-
nistério, porém, deixando de 
fora a recomendação de cin-
co dias de isolamento para 
assintomáticos, já que é 
muito difícil para os municí-
pios promoverem esse isola-
mento de cinco dias porque 
teríamos que testar duas ve-
zes, e hoje, a rede tem difi-
culdade para testar duas ve-

zes num período tão curto”, 
afirmou o secretário estadu-
al de Saúde, Beto Preto.

Apesar da redução no 
isolamento, as medidas de 
prevenção contra a dissemi-
nação do vírus ainda estão 
mantidas. Entre as princi-
pais orientações estão o uso 
correto de máscara, distan-
ciamento social, manter am-
bientes ventilados com livre 
circulação de ar, higieniza-
ção das mãos e evitar conta-
to próximo com pessoas que 
apresentem sintomas respi-
ratórios. A vacina também é 
essencial para evitar a proli-
feração de casos graves da 
doença.

“A vacinação tem sido 
fundamental. Sem ela, não 
teríamos chegado até aqui”, 
disse o secretário. “Precisa-
mos retomar os cuidados, 
caso contrário vamos ver 
nossos hospitais apresenta-
rem grande lotação nos pró-
ximos dias”, complementou.

Saúde confirma primeiro caso da variante 
Ômicron no Estado



Situação positiva para promover 
mudanças e melhorias no ambien-
te doméstico e no convívio familiar. 
Momentos harmoniosos e de bons 
relacionamentos no trabalho e com 
os subordinados. Maior conforto na 
vida material.

Você terá que rever os impulsos 
que o levaram a cultivar certas re-
lações, pois neles está à causa da 
atual falta de harmonia entre você 
e as pessoas do seu convívio. Perí-
odo de máxima expansão das pos-
sibilidades na vida econômica.

Bons contatos com pessoas bem in-
tencionadas e de fi nanças elevadas, 
farão com que solucione boa par-
te de seus problemas. Êxito em jo-
gos, sorteios e harmonia no setor 
romântico.

Muito boa infl uência para cuidar 
de sua beleza física e para sub-
meter-se a operações plásticas. A 
saúde está melhorando bastante, 
bem como as chances de progres-
so fi nanceiro e profi ssional. Ótimo 
ao amor.

Sua probabilidade de êxito mate-
rial será aumentada hoje. Por ou-
tro lado, deverá prosperar no cam-
po profissional e social e poderá 
conseguir o que pretende na vida 
artística.

Poderá surgir bons negócios e 
você deverá ter uma reserva para 
não perdê-los e ainda recuperar 
possíveis perdas. As questões ex-
traconjugais poderão complicar-
-lhe física e moralmente neste dia. 

CÂNCER 21/06 A 20/07

LIBRA 23/09 A 22/10

VIRGEM 23/08 A 22/09

SAGITÁRIO 22/11 A 21/12

Ainda um período de disposição 
favorável e conciliatório nos as-
suntos amorosos, nas associações 
e no relacionamento humano. Al-
gumas surpresas no ambiente de 
trabalho poderão quebrar seu rit-
mo e prejudicá-lo.

Sentimentos mais fortes e estáveis 
na vida amorosa, fortalecendo o ca-
samento e as relações duradouras. 
Apesar disso, poderá se sentir um 
tanto inseguro quanto a si próprio. 
Momentos de tranquilidade.

A lua favorecerá a vida amorosa, as 
atividades criativas e as artes. Sen-
timentos fortes, e sintonia afetiva 
com a pessoa amada, permitirão 
um perfeito entendimento, com a 
possibilidade de surgirem novos 
planos para os dois.

ÁRIES 21/03 A 20/04

GÊMEOS 21/05 A 20/06

TOURO 21/04 A 20/05

LEÃO 22/07 A 22/08

ESCORPIÃO 23/10 A 21/11

Quanto à saúde, faça todos os es-
forços para manter uma boa ali-
mentação, e também procuran-
do fazer sempre alguns exercícios 
leves para manter uma boa forma 
física e psíquica. 

Assuntos econômicos o abor-
recerão logo às primeiras horas. 
Mas não se aborreça, pois à tarde 
terá ótimas chances de colocar 
tudo em ordem. Excelente para 
conseguir a casa própria.

Dias dos mais indicados para ini-
ciar a melhoria da aparência de 
sua casa, tais como nova decora-
ção e reformas. Fará ótimas ami-
zades, mas não confi e demais em 
estranhos.

CAPRICÓRNIO 22/12 A 20/01

PEIXES 20/02 A 20/03

AQUÁRIO 21/01 A 19/02

HORÓSCOPO

WWW.SIMEPAR.BR

PATO BRANCO F. BELTRÃO

CURITIBA

CASCAVEL

LONDRINA

LUA ESTAÇÃO TELEFONES ÚTEIS

MÁX.

MIN.

28°/17°

25°/17°

27°/20°

29°/17°

27°

17°

POLÍCIA  190
BOMBEIROS 193
SAMU  192CRESCENTE

PROBABILIDADE DE CHUVA 60% | 10mm
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RADICCI iotti

NOVELAS

NOS TEMPOS DO 
IMPERADOR

Dolores pede socorro no hospício, 
mas ninguém acredita nela. Adelai-
de lê as cartas de Pilar para Dolores 
e descobre a verdadeira situação 
do casal. Samuel discute com Ca-
xias, que sugere ao engenheiro que 
deserte. Samuel afi rma que não fu-
girá da guerra. Adelaide descobre 
toda a história de Nélio e Dolores, 
e se pergunta o que Tonico fez com 
as duas. Olu confronta Pedro. Gue-
bo e Zayla se amam, e o rapaz fi ca 
bastante perturbado.

UM LUGAR 
AO SOL

Breno conversa com Cecília. Ruth 
exige um pagamento para sair da 
empresa. Túlio obriga Christian/Re-
nato a fraudar o relatório fi nancei-
ro da empresa. Ilana estranha as 
atitudes de Rebeca. Mateus deci-
de viajar com Marie. Lara confes-
sa a Noca que ainda ama Christian/
Renato. Elenice recebe uma intima-
ção. Christian/Renato altera o rela-
tório de pagamentos da empresa e 
o leva para Santiago. 

QUANTO MAIS VIDA, 
MELHOR!

Celina não deixa Guilherme mostrar 
a foto de Rose para Neném. Gabriel 
e Flávia se beijam e Murilo fi ca arra-
sado. Ingrid vê Murilo passando mal 
e o beija. Guilherme tem uma crise 
de ciúmes por causa de Neném. Jo-
ana pede para Rose se afastar do 
hospital. Paula conta para Neném 
sobre a fi lha que perdeu. Leco e 
Neco intimidam Murilo e Ingrid, 
que são salvos por Neném e Pau-
la. Guilherme destrata Tina e Tigrão 
defende a namorada.

VERÃO

Solução

BANCO 27

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS
www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL

NPB
CARTUCHOS

PAUELIANA
ITALOLER

OXALAFICA
AOMATO
ESPANTOSO

ECOAROGR
PORTALTIL

NIAPAGA
BOBASABA

MOTUTANO
NILORUTU

CONTRASTES
ARENAASA

Utensílios
de impres-

soras

Instituição
que admi-
nistra o
FGTS

Navega-
dor; mari-

nheiro

Mulher de
Abraão
(Bíblia)

Qualquer
pedaço de
madeira

Que causa
grande

surpresa
Senhor
(red.)

(?)
marítima,
faixa do
litoral

Repercutir
(o som) 

(?) Niña,
fenômeno
meteoro-

lógico

O mesmo
que

"mofo"
Extingue 
o fogo 

Atreve-se;
arrisca-se 

Substân-
cia do
interior

dos ossos

Diferenças
de tons de
uma cor

Membro
colorido
da bor-
boleta

Natural
da Itália
Queira
Deus! 

Apresenta-
dora do SBT
Opõe-se à 
"homeopatia"

Odor da
boca

101, em
romanos

Os enormes "foliões"
de Olinda

Salto

Base do
quadro

Consumir
(o jornal) 
Aconte-
cimento

A roça
(bras.)
Cultiva

(a terra) 

Pedra 
de afiar
Rio da
África

Pronome
do gaúcho

Santa
(abrev.)

Tolas

Tipo de
site na
internet

O sinal 
gráfico "~"
Amuleto
(bras.)

Permanece
Milton Nas-
cimento,
cantor

Borda de
chapéu
Berra;
grita

Aldeia 
de índios

brasi-
leiros

Área
central de

circos

Um, em
inglês

Consoantes
de "tina"

3/one. 5/ítalo — nauta. 6/portal. 9/cartuchos.



Novo ensino médio: ponto de mutação??? (1)

dirceu antonio ruaro

foto do dia
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Amigos leitores, passados os festejos de 
final e início de ano, voltamos a questões da 
rotina educacional. 

Na semana passada, foi-me solicitada 
uma entrevista por uma emissora de TV lo-
cal, para que eu pudesse emitir minha opi-
nião sobre o chamado “Novo Ensino Médio” 
que começa a ser implantado no Estado do 
Paraná e, em outras unidades da federação, 
neste ano letivo de 2022.

Pois bem, na entrevista à TV Sudoes-
te, manifestei diversas preocupações sobre 
a implantação do Novo Ensino Médio, en-
tre elas a estrutura física das escolas, a for-
mação dos docentes e o envolvimento de-
les numa “reforma de tamanha magnitude”. 
Como recebi diversas mensagens pedindo 
que falasse mais sobre o tema, estou aten-
dendo os colegas professores por meio des-
se espaço. 

O assim chamado “Novo Ensino Médio” 
tem como base legal a Lei n° 13.415/2017. 
Essa reforma, foi proposta ainda em setem-
bro de 2016, logo após o Presidente Temer 
assumir o Governo Federal. 

Inicialmente, sob o comando do Minis-
tro Mendonça Filho, no Ministério da Edu-
cação, a reforma propôs a redução da car-
ga horária das disciplinas gerais do Ensino 
Médio, tornando obrigatórias apenas portu-
guês e matemática; instituiu os itinerários 
formativos (especialização dentro de uma 
das áreas do conhecimento ou ensino téc-
nico profissionalizante); tornou inglês disci-
plina obrigatória como língua estrangeira; 
permitiu o notório saber para a prática do-
cente, sem a necessidade de diploma em li-
cenciatura; ampliou a carga horária total do 
Ensino Médio e permitiu que parte do ensi-

no fosse oferecido na modalidade à distân-
cia. Além disso, a proposta inicial retirava 
a obrigatoriedade de artes, educação física, 
sociologia e filosofia.

A proposta de reforma do ensino médio 
foi alvo de profunda crítica e mobilização 
pela comunidade escolar, em especial pe-
los estudantes que promoveram uma onda 
de ocupações de escolas no Brasil como um 
todo.

O processo de resistência obteve con-
quistas, seja no saldo político da organiza-
ção estudantil, seja na modificação de al-
gumas propostas da reforma. No entanto, a 
reforma foi aprovada em fevereiro de 2017, 
estabelecendo diretrizes gerais para este ní-
vel de ensino.

Os conteúdos e disciplinas gerais a se-
rem ofertadas no ensino médio seriam defi-
nidos posteriormente, a partir da Base Na-
cional Comum Curricular do Ensino Médio, 
aprovada em dezembro de 2018, com o 
MEC sob comando de Rossieli Soares, esta-
belecendo o “Novo Ensino Médio”.   

Assim, com a entrada em vigor do novo 
ensino médio a partir do presente ano leti-
vo, tanto as escolas públicas quanto as pri-
vadas deverão implementar mudanças no 
1º ano dessa etapa do ensino. 

A começar pela carga horária, que sobe 
de 4 para 5 horas diárias. Valendo lembrar 
que se trata de hora relógio, ou seja, uma 
hora aula corresponde a 60 minutos. Outras 
questões de imensa importância surgem a 
partir da implantação do assim chamado 
“Novo Ensino Médio” e da BNCC.

Uma das questões, talvez das mais im-
portantes” é que as disciplinas precisarão 
“conversar” entre si. Ou seja, pode-se apren-

der português na aula de matemática ou vi-
ce-versa, chamando alunos e professores 
para a chamada interdisciplinaridade ou 
transdisciplinaridade, saindo das tradicio-
nais “gavetas disciplinares”. 

Essa é uma questão extremamente de-
licada. Estabelecer um diálogo interdiscipli-
nar não é tarefa simples. Vale lembrar que 
nossos professores foram formados em ou-
tras perspectivas nos seus cursos de licen-
ciatura e, salvo poucas e honrosas exceções, 
a grande maioria dos professores atua de 
forma disciplinar, por carecer de formação 
adequada para a interdisciplinaridade ou a 
transdisciplinaridade.

Outra questão extremamente delicada é 
a “promessa” de que “cada estudante pode-
rá montar seu próprio ensino médio, esco-
lhendo as áreas nas quais se aprofundará.” 
A intenção é que sejam três anos de estudo 
com: conhecimentos básicos de cada disci-
plina mais conteúdos focados nos objetivos 
pessoais e profissionais dos alunos.

É uma excelente proposta, mas em que 
condições de oferta?  Que recursos huma-
nos e físicos as escolas brasileiras têm para 
ofertar tal possibilidade? Falo especialmen-
te do Paraná, pois conheço nossa realidade. 
Ora, se mal se tem laboratórios e bibliote-
cas (salas de leitura) pois não há bibliotecá-
rios disponíveis e nem laboratoristas como 
é que os alunos  poderão “escolher” o que 
estudar? Mais, e os recursos humanos para 
isso? Cadê a formação necessária para tan-
to? Cursos de formação não são milagrei-
ros, e nem podem ser de última hora e mui-
to menos superficiais.

Além disso, a reforma prevê e cria o 
chamado “projeto de vida”: um componen-

te transversal que será oferecido nas esco-
las para ajudar os jovens a entender suas 
aspirações. 

Isso assusta quando se fala com os 
professores e eles revelam que não estão 
entendendo esse item em particular. O pior 
disso tudo é a lei foi editada em 2017, dan-
do um prazo de 4 anos para que as esco-
las pudessem se preparar. Particularmente, 
penso que esse tempo foi perdido em dis-
cussões de outra natureza e não da prepa-
ração da escola nos aspectos físicos e hu-
manos necessários para uma reforma de 
tamanha envergadura. 

Ah, antes que pensem que sou contra a 
uma reforma do ensino médio, tenho a dizer 
que sou absolutamente a favor, desde que a 
preparação e o envolvimento necessário dos 
docentes num processo de fato participati-
vo e não de faz-de-conta. 

Dei o título de “Ensino Médio: Ponto de 
Mutação???” ao nosso texto porque desejo 
continuar na próxima semana trazendo uma 
analogia com o filme “Ponto de Mutação” - 
Frijof Capra. Na minha percepção, se não 
houver a mutação necessária na concepção 
e construção do “novo ensino médio” esta-
remos mais uma vez, frustrando nossos alu-
nos e enganando a sociedade brasileira com 
uma reforma que já nasce morta, pense nis-
so, enquanto lhe desejo boa semana. 

 
dirceu antonio ruaro, doutor em educação 
pela unicaMP, Psicopedagogo clínico-
institucional e Pró-reitor acadêmico 
uniMater

Entre as áreas de lazer de Pato Branco, o Parque da Pedreira é um dos destaques

Rodinei SantoS/aSSeSSoRia PMPB
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Morte após 
acidente 

Um adolescente, de 
17 anos, morreu após aci-
dente no início da noite 
de terça-feira na marginal 
da BR-158, bairro Bela 
Vista, em Pato Branco. Ele 
conduzia uma moto Hon-
da, que colidiu contra um 
Citroën C4 Pallas, dirigi-
do por uma mulher.

O Corpo de Bombei-
ros e o Samu chegaram a 
socorrer o jovem, mas ele 
morreu ao dar entrada no 
hospital. A condutora do 
Citroën não se feriu. O cor-
po do adolescente foi en-
caminhado para necropsia 
no Instituto Médico Legal 
(IML) de Pato Branco e li-
berado para seus familia-
res providenciarem o veló-
rio e o sepultamento.

Prisões em 
Itapejara

A Polícia Militar foi 
informada, na última ter-
ça-feira, que o autor de 
um furto estava no bair-
ro Guarani, em Itapejara 
D’Oeste. Os policiais fo-
ram até uma residência e 
abordaram o acusado, de 
20 anos, que relatou ter 
furtado e vendido um no-
tebook. Os policiais tam-
bém localizar o jovem, de 
18 anos, acusado de re-
ceptação. Ele disse que 
deu um celular em troca 
do notebook. Os dois ra-
pazes foram presos e en-
tregues na Delegacia da 
Polícia Civil para as pro-
vidências cabíveis ao fato.

 
PM recupera 
geladeira

A Polícia Militar re-
cebeu uma denúncia anô-
nima, na manhã de quar-
ta-feira, informando que 
uma geladeira furtada no 
último dia 10 da Capela 
Mortuária de Mariópolis, 
estava numa residência 
em Clevelândia. Os poli-
ciais foram até o endere-
ço indicado pelo denun-
ciante e recuperaram a 
geladeira. Uma mulher foi 
presa por receptação.

Apreensão de 
cigarros

Em ação a Operação 
Hórus, policiais do Bata-
lhão de Polícia de Fron-
teira (BPFron) tentaram 
abordar um veículo ter-
ça-feira à noite, em Gua-
íra, mas o motorista em-
preendeu fuga. Durante 
o acompanhamento táti-
co, o condutor abando-
nou o carro e fugiu por 
um matagal. O automó-
vel, que estava carregado 
com 2.000 pacotes de ci-
garros contrabandeados 
do Paraguai, foi entregue 
na Delegacia da Receita 
Federal de Guaíra.

Homem é preso com 
arma e droga

A Polícia Militar prendeu na madrugada de quarta-fei-
ra no bairro Aeroporto, em Pato Branco, um homem, de 33 
anos. Ele estava com um Audi/A3, onde os policiais encon-
traram uma arma de fogo, munições, uma faca e droga.

Durante a abordagem do veículo, os policiais revista-
ram o condutor, que não tinha nada de ilícito. Já no inte-
rior do carro os policiais localizaram uma pistola calibre 40, 
marca Taurus, com dois carregadores municiados, uma cai-
xa de munição, com 19 cartuchos intactos e 18 deflagrados, 
uma faca e duas porções de cocaína.

O homem foi preso por porte ilegal de arma de fogo. 
Ele foi encaminhado, juntamente com a pistola, muni-
ções e a droga, à Delegacia da Polícia Civil para as devi-
das providências. (AB)

Um engavetamento na 
manhã de terça-feira na PRC-
280, no trecho Vitorino a 
Pato Branco, envolveu dois 
caminhões e uma Saveiro. 
Uma mulher, de 33 anos, pas-
sageira do caminhão Volks 
9.160, sofreu ferimentos le-
ves. Ela foi socorrida pelo 

Corpo de Bombeiros e Samu, 
sendo encaminhada para re-
ceber cuidados médicos.

Os três veículos se-
guiam sentido a Pato Bran-
co. O engavetamento ocor-
reu em um trecho de subida, 
onde a rodovia tem terceira 
faixa. O Volks atingiu a tra-

seira do caminhão 30.280.  
Já a Saveiro, que vinha 
atrás, bateu no Volks.

A ocorrência também foi 
atendida pela Polícia Rodovi-
ária Estadual (PRE). Como ha-
via terceira faixa no local do 
acidente, o tráfego de veícu-
los não foi interrompido.(AB)

Mulher fica ferida em engavetamento 
na PRC-280

Adenir Brocco

A passageira do caminhão Volks sofreu ferimentos leves

A Polícia Civil do Para-
ná (PCPR) prendeu oito pes-
soas ligadas a grupo crimi-
noso envolvido em esquema 
de sonegação de impostos 
estaduais. A ação aconteceu 
na terça-feira (11), em Ma-
ringá. Estima-se que o preju-
ízo gerado aos cofres públi-
cos seja de R$ 12,5 milhões.   

Durante as diligências, 
a PCPR também cumpriu 
19 mandados de busca e 

apreensão, 18 mandados 
de sequestro de veículos e 
um arresto de imóvel. Fo-
ram apreendidos HDs, note-
books, pendrives, documen-
tos, seis veículos, arma de 
fogo e munições.  “Esse tipo 
de ação tem como princi-
pal objetivo tentar reverter 
para o Estado valores sone-
gados, desmantelando or-
ganizações criminosas res-
ponsáveis por enriquecer de 

forma ilícita a partir da so-
negação dos impostos”, afir-
mou o delegado da PCPR 
Gustavo Mendes.  

Os criminosos agiam 
abrindo empresas em nomes 
de laranjas. Na medida em 
que os débitos tributários 
eram cobrados pela Recei-
ta Estadual, outras empresas 
eram abertas gerando um ci-
clo de abertura e fechamen-
to de firmas para burlar o pa-

gamento de impostos.   
As investigações de alta 

complexidade, iniciaram há 
8 meses. Durante as diligên-
cias, a PCPR descobriu que 
o grupo criminoso atuava 
com o esquema de sonega-
ção de impostos, há mais de 
8 anos, causando prejuízo 
aos cofres públicos.   

No período das diligên-
cias, a PCPR contou com 
apoio de informações dispo-

nibilizadas pela Receita Es-
tadual. Os investigados po-
dem ser indiciados pelos 
crimes de associação crimi-
nosa, falsidade ideológica, 
crimes contra a ordem tri-
butária, estelionato e lava-
gem de dinheiro. 

A PCPR segue investi-
gando o caso a fim de loca-
lizar outros indivíduos liga-
dos à atividade criminosa.  
(AEN)

Presos acusados de sonegar R$ 12,5 milhões em impostos

Adenir Brocco
ade@diariodosudoeste.com.br

A Polícia Miliar apreen-
deu cocaína, crack, ecstasy 
e R$ 11.770,00 terça-feira 
à noite na rua Vitor Lorenzi, 
bairro Novo Horizonte, em 
Coronel Vivida. Um casal foi 
preso em flagrante por tráfi-
co de drogas. 

Pelo que foi divulgado 
pela Polícia Militar, duran-
te patrulhamento desconfia-
ram de um homem, que ao 
avistar a viatura apresen-
tou nervosismo e mudou o 
rumo para onde estava indo. 
Ele foi abordado e estava 
com uma porção de cocaí-
na no bolso da sua bermuda.

Os policiais desconfia-
ram de tráfico de drogas e 

realizaram buscas na resi-
dência do homem, encon-
trando no quarto do casal 
mais 168 gramas de cocaí-
na, 48 pedras de crack, 30 
comprimidos de ecstasy, 
uma balança de precisão e 
R$ 11.770,00.

O casal foi preso em fla-
grante. O homem e a mulher 
foram entregues, juntamen-
te com as drogas, dinheiro e 
demais objetos apreendidos, 
na Delegacia da Polícia Civil 
de Pato Branco para as pro-
vidências cabíveis ao fato. 

Pato Branco
Em patrulhamento ter-

ça-feira à noite pela rua Ivaí, 
bairro Jardim Floresta, em 
Pato Branco, a equipe da Ro-
tam abordou um veículo de 

aplicativo. Os policiais per-
ceberam que o motorista e 
o passageiro estavam ner-
vosos. Eles foram revistados 
e não tinham nada de ilíci-
to, mas no interior do veícu-
lo foi encontrada uma caixa 
contendo 17 comprimidos 
de ecstasy.

O passageiro do car-
ro assumiu a propriedade 
da droga e alegou que se-
ria para o seu consumo. Os 
envolvidos foram encami-
nhados ao 3º BPM para a 
confecção do Boletim de 
Ocorrência e a lavratura de 
um Termo Circunstanciado. 

PM apreende drogas e mais de 
R$ 11 mil em Coronel Vivida

divulgAção

As drogas e demais 
objetos que foram 

apreendidos em 
Coronel Vivida



diariodosudoeste.com.br   13 de janeiro de 2022 esporte A11

Liziero reforça o 
Internacional

Reforço para a engrenagem da equipe de Alexander 
Medina, Liziero foi oficialmente apresentado na tarde de 
quarta-feira (12) no Estádio Beira-Rio. O meio-campista 
revelado pelo São Paulo recebeu a histórica camisa colo-
rada de número 5 e falou pela primeira vez como joga-
dor do Internacional.

Ao lado do presidente Alessandro Barcellos e do di-
retor executivo Paulo Bracks, o jogador, de 23 anos, re-
velou seus objetivos no Internacional, falou sobre seu es-
tilo de jogo, uma conversa com Medina e o aprendizado 
com Taison e D’Alessandro. Liziero assinou contrato de 
empréstimo até o final da temporada, com valor fixado 
para compra definitiva.

“Vivemos um ano complicado no São Paulo, de al-
tos e baixos. Alguns jogadores não conseguiram manter 
uma constância, o que é algo que estou procurando aqui 
no Inter. Estou muito feliz, muito motivado, é um clube 
gigante. Pude ver as estruturas de treinamento e tudo 
mais. Estou aqui para evoluir e aprender”, afirmou.

Liziero também falou sobre as suas características. 
“Me vejo como um volante de construção, domínio de 
bola, de passe, ocupação de espaço. São minhas caracte-
rísticas principais desde a base. Já joguei também de la-
teral. Posso jogar tanto de 5 como de 8, estou aqui para 
ajudar como o professor pedir”,

Já o principal objetivo do jogador é buscar títulos 
com o Internacional “Meu maior objetivo é ser cam-
peão aqui, sem dúvida. Todo jogador quer ser campeão 
no clube que está. Chegar no Inter e colocar meu nome 
na história do clube, que é gigante. Poder ser campeão 
e dar alegria ao torcedor é o meu principal objetivo”, 
completou. (Assessoria)

RicaRdo duaRte

Liziero quer ajudar o Internacional na busca por títulos

A Confederação Brasi-
leira de Futebol (CBF) con-
firmou as equipes que ga-
rantiram vaga na disputa da 
Copa do Brasil 2022 atra-
vés do ranking da entidade. 
Com isso, nesta temporada, 
o futebol paranaense terá o 
maior número de represen-
tantes da história da com-
petição. Athletico, Londrina, 
FC Cascavel, Operário, Azu-
riz/Pato Branco, Coritiba e 
Paraná Clube serão as equi-
pes participantes. 

 Com as sete equipes, o 
Paraná é o terceiro Estado 
com mais representantes na 
competição deste ano, atrás 
somente de São Paulo (12) e 
Rio de Janeiro (8).  O Athleti-

co garantiu sua vaga na dis-
puta ao conquistar a classifi-
cação para a Libertadores e 
entra na competição apenas 
na terceira fase. Londrina, FC 
Cascavel, Operário e Azuriz 
foram os clubes com melhor 
classificação no Campeona-
to Paranaense de 2021 e por 
isso também seguem para a 
disputa nacional. Já o Coriti-
ba e o Paraná Clube vão par-
ticipar da Copa do Brasil em 
função do ranking nacional 
de clubes da CBF. 

 Na primeira fase da 
Copa do Brasil 2022, 80 clu-
bes se enfrentam em jogos 
únicos e eliminatórios, com 
o mando de campo de cada 
partida pertencendo à equipe 

pior posicionada no Ranking 
Nacional de Clubes (RNC). 

 A partir da tercei-
ra fase, o modelo de dispu-
ta passa a ser com partidas 
de ida e volta. Na mesma 
fase, adentram ao torneio 
12 clubes: equipes classifi-
cadas para a Libertadores 
2022, os campeões da Copa 
do Nordeste, Copa Verde e 
Campeonato Brasileiro da 
Série B, além de clubes com-
plementares oriundos da Sé-
rie A, caso seja necessário 
para completar 12 vagas. 

Sorteio
O sorteio que definirá 

os confrontos da Primeira 
Fase da Copa do Brasil 2022 

acontece no próximo dia 17 
de janeiro, às 15h, na sede 
da CBF, no Rio de Janeiro. 
Além da definição dos pri-
meiros confrontos, o sorteio 
também definirá os mandos 
de campo da segunda fase, 
também disputada em due-
los únicos. (Assessoria FPF)

A campanha rubro-negra na Copa São 
Paulo de Futebol Júnior terminou na tarde 
de quarta-feira (12), em Araras (SP). Após 
empate em 1 a 1 no tempo normal, com gol 
de Carlos Eduardo, o Furacão foi superado 
pelo América Mineiro nas cobranças de pê-
naltis, por 3 a 1.

As duas primeiras oportunidades ru-
bro-negras vieram em chutes cruzados de 
Willian Jesus. Aos 15 minutos, Renan teve 
chance cara a cara com o goleiro, que pra-
ticou grande defesa e evitou a abertura do 
placar. Aos 30 minutos, mais uma chance 
rubro-negra. Danielzinho chutou de fora da 
área, mas o goleiro fez a defesa. O América 
Mineiro somente assustou no final do pri-
meiro tempo. Ighor Gabryel bateu cruzado e 
Gabriel Pereira mandou para escanteio.

Após o intervalo, o time de Belo Horizon-
te voltou melhor e aproveitou a chance que 
teve aos seis minutos. Júlio subiu mais alto 
que a zaga rubro-negra após cobrança de es-
canteio e fez 1 a 0 para o time mineiro. Em 
desvantagem, o Rubro-Negro foi ao ataque. 
Danielzinho criou boa chance em chute de 
fora da área, mas o empate veio somente aos 
35 minutos. Carlos Eduardo arriscou de lon-
ge e fez um golaço, 1 a 1. No final da partida, 
o Furacão quase virou. Iago bateu falta, mas 
o goleiro defendeu no canto direito. Dois mi-
nutos depois, John Mercado acertou a trave.

Na cobrança de pênaltis, o goleiro Ga-
briel Pereira até defendeu um, mas os joga-
dores rubro-negros desperdiçaram três co-
branças. O América avançou com um placar 
de 3 a 1 nas penalidades. (Assessoria)

Furacão é eliminado da Copa São Paulo

paraná terá sete representantes na Copa do Brasil

Adenir Brocco
ade@diariodosudoeste.com.br

Após vencer o Mogi, 
por 72 a 68, o Pato Bas-
quete voltou a jogar fora de 
casa, quarta-feira à noite, 
pelo Novo Basquete Brasil 
(NBB), diante do São Paulo. 
O time comandado por Dedé 
Barbosa foi superado pela 
equipe paulista por 86 a 77.

O Pato Basquete come-
çou melhor e teve bom apro-
veitamento no ataque, com 
cestas de três, abrindo nove 

pontos de vantagem (16 a 7). 
O São Paulo esboçou uma re-
ação, mas o Pato estava bem 
no jogo e ampliou a vantagem 
no primeiro quarto (26 a 15).

No segundo período da 
partida, o São Paulo foi em 
busca do prejuízo e encostou 
no placar (26 a 24). O técni-
co Dedé Barbosa pediu tem-
po para acertar o posiciona-
mento da equipe em quadra. 
No retorno, o Pato Basque-
te seguiu errando e o time 
paulista empatou o jogo (29 

a 29). A equipe pato-bran-
quense não se encontra-
va em quadra e o São Paulo 
virou o placar (37 a 34). O 
Pato reagiu e terminou o pri-
meiro tempo com um ponto 
de vantagem (40 a 39).

O São Paulo voltou me-
lhor para o segundo tempo 
e virou o placar (45 a 42). O 
Pato errou dois lances livres 
e o time paulista abriu seis 
pontos de vantagem (51 a 
45). O técnico Dedé Barbo-
sa pediu tempo e no retorno 

o Pato passou a acertar no 
ataque e abriu um ponto de 
vantagem (54 a 53). O time 
paulista reagiu novamente e 
terminou o terceiro quarto 
com vantagem de 62 a 57. 

No último quarto do 
jogo, o São Paulo abriu dez 
pontos de vantagem (69 a 
59). O Pato chegou a dimi-
nuir a vantagem, após tem-
po pedido pelo técnico Dedé 
Barbosa, mas o time paulis-
ta manteve um bom ritmo de 
jogo e venceu por 86 a 77.

Pato Basquete perde 
para o São Paulo

Rubens chiRi/são Paulo Fc net

O Pato 
Basquete 
começou 
bem o jogo, 
mas foi 
superado 
pela equipe 
paulista
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Aluga-se Apartamento no Residen-
cial Ágape II na área central de Pato 
Branco!! Com 98.10 m² de área to-
tal: 1 Suíte, 1 Demi suíte Sala, Cozi-
nha com churrasqueira Banheiro so-
cial, Área de serviço 2 elevadores 1 
vaga de Garagem Ótimo acabamen-
to, (laminado e porcelanato) Área de 
lazer completa Salão de festas.  Play-
ground com campo de futebol. Fica 
situado ao lado da Prefeitura Muni-
cipal, próximo de mercado, hospi-
tal e uma quadra da praça central e 
igreja Matriz. Valor: 1.250,00+ con-
domínio (170,00). Maiores informa-
ções: Mariely Corretora de Imóveis e 
Realize Correspondente Caixa, Cre-
ci 32792. Contato: (46) 99105-8064. 
Endereço: Av Tupy, 3204 - Baixada, 
Em frente ao Patão Supermercado.
---------------------
Apartamento Locação Edifício San 
Marino Rua Barão do Rio Bran-
co Centro. 01 suíte, 02 dormitórios, 
sala, cozinha, Wc social, lavanderia, 
02 sacadas 02 vagas de garagem 
por apartamento, Medidor de Água 
e Gás individual, sacada com chur-
rasqueira e ponto de gás, plataforma 
de elevação para portadores neces-
sidades especiais, salão de festas 
com playground, água quente em to-
dos os ambientes, ponto de ar con-
dicionado em três ambientes. Creci 
J-4.201.Tratar fone: 046 30251911 
ou 99101-1743(Whatsapp)
---------------------
Alugo Loft no Centro, em fren-
te às lojas Colombo, com 1 quarto,  
sala e cozinha conjugados, lavande-
ria, 1 banheiro mas sem garagem. 
Valor 680,00 livre de água, IPTU e 
condomínio. Tratar: 46-999103129
---------------------
Aluga-se apartamento com dois 
dormitórios, sala, cozinha, área 
de serviço e garagem no cen-
tro de Pato Branco R$ 900,00 
www.joaresbrasil.com.br Cre-
ci f 12.632.   Fone (46) 999720112
---------------------
Aluga-se Apto Edifício  Monte Mo-
riah com 02 quartos, sacada sala 
com dois ambientes, cozinha, área 
de serviço, garagem para 01 veí-
culo. www.joaresbrasil.com.br Cre-
ci f 12.632.   Fone (46) 999720112
---------------------
Famex imobiliária aluga Aparta-
mento Studio, localizado na Rua 
Itacolomi no Centro, novo e semi-
-mobiliado, a uma quadra da Pra-
ça Getúlio Vargas, com 01 suíte. O 
edifício conta com elevador, inter-
fone, câmeras de segurança, salão 
de festas todo mobiliado e zelado-
ra. Valor de locação: R$ 1.250,00. 
CRECI J 5858. Fone (46) 3220-8030
---------------------
Imobiliária Habitar Aluga: Aparta-
mentos amplos, revitalizados, em 
frente à delegacia. 03 quartos sen-
do 01 suíte. Localizados na Avenida 
Brasil, 120 - Centro - Pato Branco / 
PR. Código 214 e 258. Acesse  www.
habitar.imb.br ou entre em con-
tato (46)3225-3232, WhatsApp 
(46)99972-0461 CRECI-PR 3985J.
---------------------

Imobiliária Habitar Aluga: Aparta-
mento mobiliado, próximo à Policlíni-
ca, Edifício Villa Reali. 01 quarto, sa-
cada e vaga de garagem. Localizado 
na Avenida Brasil, 757 - Centro - 
Pato Branco / PR. Código 024. Aces-
se  www.habitar.imb.br ou entre em 
contato (46)3225-3232, WhatsApp 
(46)99972-0461 CRECI-PR 3985J.

Roberto Corretor de Imóveis – ven-
de apartamento no Edifício Mariê 
Mariê com 02 dormitórios, BWC so-
cial, sala de estar/jantar, cozinha, 
despensa, área de serviço, BWC 
serviço e vaga garagem.  Área to-
tal de 95,31m² e área privativa de 
73,24m². Valor de R$ 270.000,00. 
CRECI-PR: F-35689. Agende sua vi-
sita (46) 2604-1516 / 99108-4250. 
Consulte outras opções no site: 
www.robertoimoveispb.com.br
--------------------
Ederson Imóveis vende aparta-
mento com 01 suíte, sala 02 am-
bientes, cozinha, lavanderia e ga-
ragem individual. Elevador e salão 
de festas. R$ 230.000,00. CRE-
CI/PR 06596-J. Agende uma vi-
sita e confira: (46) 3225-4150 / 
99933-5074. Mais opções em: 
www.edersonimoveis.com.br.
--------------------
Ederson Imóveis vende tríplex novo, 
alto padrão, com 03 suítes com sa-
cada e ar condicionado, banhei-
ros, ambiente social integrado 
com a cozinha, lavanderia e gara-
gem para 02 veículos, salão de fes-
tas com churrasqueira, linda vista, 
escritório, sacada e bwc. Terreno 
todo murado. R$ 875.000,00. Fi-
nancia. CRECI/PR 06596-J. Agen-
de uma visita e confira: (46) 3225-
4150 / 99933-5074. Mais opções 
em: www.edersonimoveis.com.br
--------------------
Vende-se apartamento 140,00 
m² com uma suíte e 02 quartos e 
uma vaga de garagem no Ed. Hil-
gert próximo da Policlínica, cida-
de de Pato Branco-Pr. Valor R$ 
350.000,00. Creci J-05566 Tra-
tar: 46.3225.1777 – 99972.8380 
www.acacioimoveispb.com.br
--------------------
Vende-se Apartamento no Edi-
fício Premium: 01 suíte com 
closet, mais 02 suítes, 01 la-
vabo, sala de tv, sala de jantar, co-
zinha, sacada com churrasquei-
ra integrada, lavanderia, 02 vagas 
de garagem. Valor R$1.100.000,00. 
Telefone: (46) 3025-3557 / Whatsa-
pp (46) 99971-4087 / 9973-4188 – 
E mail: atendimento@ciroimoveis-
pb.com.br - Rua Ibiporã n.° 735, 
Sala n.° 02, Centro, Pato Branco-PR
---------------------
Vende-se Apartamento no Edifício 
Beluno II: 02 quartos, 01 banheiro, 01 
sala de tv/ jantar, cozinha, lavanderia, 
sacada com churrasqueira, 01 vaga 
de garagem. Valor: R$ 350.000,00. 
Telefone: (46) 3025-3557 / Whatsa-
pp (46) 99971-4087 / 9973-4188 – 
E mail: atendimento@ciroimoveis-
pb.com.br - Rua Ibiporã n.° 735, 
Sala n.° 02, Centro, Pato Branco-PR

Sobrado 144 m² Suíte e demais de-
pendências. Estacionamento para 2 
carros, salão de festas. Vista pano-
râmica do lago, Face Leste Oeste. 
Ótima posição solar. Rua Casemi-
ro de Abreu.  Valor R$ 450.000,00. 
Tratar 98404-0568 Creci-pr 1.530-J
---------------------
Casa Alvenaria bairro São Luiz. Valor 
R$ 298.000,00 - Para investimento 
ou para morar. Imóvel já locado. Pro-
ximidades da Escola Mundo Encan-
tado. 2 Quartos, demais cômodos. 
Metragem 66 m² terreno de 173 m² 
Rua Itapuã, próximo Av. das Torres. 
Tratar 984040568 Creci-Pr 1.530-J
---------------------
Casa Alvenaria Bairro Planal-
to Loteamento Paulo Afonso. Va-
lor R$ 190.000,00, 93 m² Ter-
reno 360 m² , devidamente 
averbado. Três quartos, demais cô-
modos. Rua Dos Sabiás, 598. Tra-
tar 984040568 Creci-Pr 1.530-J
---------------------
Vende - se 2 Casas. Uma no Bairro 
Bonato, 100m² R$ 120 000,00 e outra 
no Bairro Novo Horizonte 120m² R$ 
150 000,00. Tratar: (46) 9 9931-0776
---------------------
Vendo excelente casa no bairro Cris-
to Rei próxima da UPA, aceita apar-
tamento de menor valor, com: 3 dor-
mitórios, sendo uma Suíte c/ closet, 
Lavabo e banheiro social,  meza-
nino Lareira Cozinha em conceito 
aberto Varanda com churrasquei-
ra Pergolado de madeira 03 vagas 
de garagem. Pisos em porcelana-
to e laminado de madeira Aqueci-
mento de água a gás, Área cons-
truída: 160,22 m². Área de terreno: 
361,94 m². Próximo da UPA. Bair-
ro Cristo Rei. Pato Branco. Agen-
de sua Visita!! Realize Correspon-
dente Caixa e Mariely Corretora de 
Imóveis. Creci 32792. Telefone: (46) 
98800-9572 ou (46) 99105-8064. 
Avenida Tupy, n° 3204, Baixada - 
Em Frente ao Patão Supermercado.
---------------------
Vende-se casa mista com 75 mts 
contendo sala, copa, cozinha, bwc 
social, 03 quartos sendo 01 deles 
suíte. Lote de 360 mts com sobra no 
terreno para futura construção. Valor: 
R$ 214.000,00. Interessados entrar 
em contato pelo fone 46 9 99131420
---------------------
Vendo Casa em Alvenaria no Bairro 
Santa Terezinha, Sendo: Área Total: 
190,00 m², Área Terreno: 450,00 m², 
01 suíte com hidromassagem, 02 
quartos, sala c/lareira e ar condicio-
nado, cozinha, banheiro social, edí-
cula, piscina c/aquecimento solar, 
sistema de água quente R$ 600.00 
0,00. Tratar Fone 47 99758-1976
---------------------
Casa à venda no Vila Izabel com co-
zinha, sala conjugada, escritório, 
WC social, 01 suíte com closet, 01 
quarto, garagem com churrasqueira, 
lavanderia, dispensa, com 150,00m² 
construído e 84,39m2 averbado mais 
espaço para construir piscina, toda 
murada. Creci J-4.201. Tratar fone: 
046 30251911 ou 99101-1743(What-
sapp). Valor sob consulta

---------------------
Vende-se Sobrado no Bairro Jar-
dim América: Rua Visconde de Na-
car n.º 447. 01 suíte, mais 02 dor-
mitórios, 01 banheiro social, mais 
01 lavabo, sacada, sala de tv, co-
zinha, lavanderia, 01 vaga de ga-
ragem, edícula com lavabo e chur-
rasqueira. Valor: R$ 450.000,00. 
Telefone: (46) 3025-3557 / Whatsa-
pp (46) 99971-4087 / 9973-4188 – 
E mail: atendimento@ciroimoveis-
pb.com.br - Rua Ibiporã n.° 735, 
Sala n.° 02, Centro, Pato Branco-PR
---------------------
Famex imobiliária vende Casa loca-
lizada na Rua Frei Caneca no Bair-
ro Menino Deus, com 03 dormitó-
rios sendo 01 suíte, 02 banheiros, 
03 vagas de garagem. Casa mo-
derna rica em detalhes propor-
cionando muita claridade e ven-
tilação. Terreno com 240m² e a 
areá construída é de 160m². Va-
lor de venda: R$ 650.000,00. CRE-
CI J5858. Fone (46) 3220-8030
---------------------
Aliel Imóveis Imobiliária e Construto-
ra -  CRECI J 7640 - Vende casa de 
68m² no Bairro São Francisco, com 
03 quartos, sala, cozinha, área de 
serviço, banheiro, garagem, churras-
queira, toda cercada com portão. Va-
lor: R$ 180.000,00, aceita terreno ou 
veículo. Faça-nos uma visita na rua 
Guarani, nº 1.101, Centro - Próximo 
do IAP.  Fones: (46) 2604-0888 OU 
(46) 99113-0460 WhatsApp. Acesse 
o nosso site:  www.alieltonial.com.br 
---------------------
Aliel Imóveis Imobiliária e Cons-
trutora - CRECI J 7640 - Vende 
casa no Bairro Veneza, contendo 
02 quartos, sala, cozinha, banhei-
ro, lavanderia e garagem. Valor: R$ 
190.000,00, analisa propostas. Fa-
ça-nos uma visita na rua Guara-
ni, nº 1.101, Centro - Próximo do 
IAP.  Fones: (46) 2604-0888 OU (46) 
99113-0460 WhatsApp. Acesse o 
nosso site:  www.alieltonial.com.br  
---------------------
Favero Corretores De Imóveis – 
Vende: Casa com ótima estrutura 
com 94,49 M² averbados mais 15 
m² de área de serviço (sem aver-
bação). Contendo 3 quartos sen-
do 1 com sacada, sala, cozinha, 
2 banheiro, lavanderia e garagem 
com churrasqueira.  Ótima locali-
zação, local calmo e seguro, toda 
murada com grades. Endereço: 
Rua Leduir Viganó, bairro São Luiz. 
Pato Branco- PR. Agende sua vi-
sita!  Mais informações sobre va-
lor (46) 99912 30 45 CRECI 11349
www.faverocorretores.com.br

---------------------
Favero Corretores De Imóveis – 
Vende: Casa com Aquecimen-
to Solar, Piscina com aquecimento 
solar, Cozinha com armários. Ter-
reno com 450 m², área construída 
de 224,20 m². Localizada no Bair-
ro São Luiz: Terreno de esquina.
Possui: Uma Suíte com Hidromassa-
gem e Sacada; Sala de Estar; Sala 
de Jantar; Cozinha 02 Dormitórios; 
02 Dormitórios; Área de Serviço, Va-
randa; Garagem para 02 Carros; Es-
paço Gourmet, com Churrasqueira, 
Forno e Sala. Valor: R$ 825.000,00/ 
Estuda proposta de permuta, imó-
vel de até R$ 300.000,00. Agende 
sua visita!  Mais informações so-
bre valor (46) 99912 30 45 CRECI 
11349 www.faverocorretores.com.br
---------------------
Favero Corretores De Imóveis – Ven-
de: Casa localizada na Rua Nereu 
Ramos, Pato Branco. Casa Mista, 
com 03 quartos amplos, sendo 01 
suíte, 02 salas, cozinha ampla, la-
vanderia, despensa, depósito, es-
paço externo com churrasquei-
ra, 03 banheiros, garagem para 02 
carros e demais espaços. Valor: R$ 
550.000,00/ Terreno: Área total 293 
M²; Área construída: 250 M². Agende 
sua visita!  Mais informações sobre 
valor (46) 99912 30 45 CRECI 11349
www.faverocorretores.com.br
---------------------
Favero Corretores De Imóveis – Ven-
de: Casa no bairro Planalto, localiza-
da na Rua Beija-Flor. Com 3 Dormi-
tórios sendo 1 Suíte, Sala, Cozinha 
com Armários, Banheiro social; La-
vanderia + Edícula com 1 Quar-
to e Garagem. Área total 200 M² // 
Área construída: 97 M²; Valor: R$ 
310.000,00/ * Estuda proposta: ve-
ículo, terreno ou máquina agrícola.  
Agende sua visita!  Mais informações 
sobre valor (46) 99912 30 45 CRECI 
11349 www.faverocorretores.com.br
---------------------
Favero Corretores De Imó-
veis – Vende: Casa Localiza-
da na Rua Clevelândia, n° 1323. 
Bairro Fraron, Pato Branco-PR.
Com 2 quartos, sala com home, co-
zinha com armários e bancada, ba-
nheiro + Edícula com churrasquei-
ra, 1 quarto, banheiro e lavanderia. 
Valor R$ 330.000,00 Agende sua vi-
sita!  Mais informações sobre va-
lor (46) 99912 30 45 CRECI 11349 
www.faverocorretores.com.br
---------------------
Ederson Imóveis vende sobrado 
novo, alto padrão, com 01 suíte com 
sacada + 02 quartos, banheiro, am-
biente social com espaço gourmet 

---------------------
Para investidor manter locado. 
Apartamento Ed. Jerusalém Rua 
Clevelândia, Bairro Fraron. Co-
zinha planejada, garagem pri-
vativa Valor R$ 179.000,00. Tra-
tar 98404-0568 Creci-pr 1.530-J
---------------------
Para investir manter locado ou mo-
rar. Apartamento Ed. Ouro Preto 
Centro lado Unimed. Suíte mais dois 
quartos, garagem privativa, face Les-
te. Norte. Valor R$ 565.000,00. Tra-
tar 98404-0568 Creci-pr 1.530-J
---------------------
Apartamento Res. Vivace B. Par-
que do Som Suíte mais um quar-
to,  garagem privativa. Novo!  
Valor R$ 255.000,00. Tratar 
(46)98404-0568 Creci 1.530-J.  
--------------------- 
Vendo apartamento ótimo para ca-
sal ou estudante com 60 m2, pró-
ximo ao Teatro Municipal, no cen-
tro. Não possui garagem. Valor a 
negociar. Tratar no 46 991013174.
--------------------- 
Vendo apartamento no Edifício 
Ana, localizado na Rua Aimoré es-
quina com Itabira.  Com 3 dormitó-
rios, sendo uma suíte completa mo-
biliada, banheiro com balcão, box 
em vidro temperado e grande ba-
nheira de hidromassagem. Mais 
dois dormitórios menores, e um ba-
nheiro social com balcão.  Sala am-
pla com lareira, duas amplas saca-
das sendo uma com churrasqueira 
e mobiliada. Cozinha e área de ser-
viço também montadas com mobí-
lia, 2 vagas de garagem separadas, 
e depósito. Tratar (46) 9 9132-6238

Aluga-se: Barracão Comercial, Rua 
Dr. João Juglair Junior, São Fran-
cisco. Área construída de 252,00m². 
Barracão, escritório, banheiro e 
copa. Será entregue com acesso 
por rua de calçamento (pedra irre-
gular), com 5m de largura. Aluguel 
R$ 3.780,00 + taxas. Ponto de re-
ferência ao imóvel: BR 158. Tele-
fone: (46) 3025-3557 / Whatsapp 
(46) 99971-4087 / 9973-4188 – E 
mail: atendimento@ciroimoveispb.
com.br - Rua Ibiporã n.° 735, Sala 
n.° 02, Centro, Pato Branco-PR

Imobiliária Habitar Aluga: Casa no 
bairro Jardim Floresta. 02 quar-
tos e garagem coberta. Localizada 
na Rua Poriquis, 27 - Pinheirinho - 
Pato Branco / PR. Código 876. Aces-
se  www.habitar.imb.br ou entre em 
contato (46)3225-3232, WhatsApp 
(46)99972-0461 CRECI-PR 3985J.

ANUNCIE 
AQUI
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e churrasqueira, cozinha, lavande-
ria e garagem. Terreno todo mura-
do. Bairro Vila Isabel. R$ 730.000,00. 
Financia. CRECI/PR 06596-J. Agen-
de uma visita e confira: (46) 3225-
4150 / 99933-5074. Mais opções 
em: www.edersonimoveis.com.br
---------------------
Rafa Negócios e Imobiliária  - CRECI 
F – 15346 – Vende casa no Bairro São 
Francisco – Loteamento Vila Matilde 
– Rua Pioneiro Victório Lourenço Le-
onardi, com 69 m de área construí-
da, 180 m de terreno, sala, cozinha, 
lavanderia, 2 quartos, banheiro, toda 
murada, garagem coberta, acima do 
nível da rua e acabamento de pri-
meira. Valor: R$ 230.000,00 - Finan-
ciável – aceita veículo como parte do 
pagamento. Faça-nos uma visita na 
Rua Marins Camargo, nº 41, esqui-
na com a Guarani – Centro – Pró-
ximo ao IAP. Telefones para conta-
to e Whats: (46) 99107 – 2121; (46) 
98800 – 4620 ou (46) 3025 – 2121. 
Acesse o site da nossa empresa e 
confira outras oportunidades: www.
rafaimoveis.com  (REF – VEN887)
---------------------
Rafa Negócios e Imobiliária  - CRE-
CI F – 15346 – Vende Sobrado usa-
do no Bairro Pinheirinho – Rua  Za-
carias Goes de Vasconcelos, com 
92 m de área construída, 133 m de 
terreno, sala, cozinha, lavanderia, 
suíte + 2 quartos, banheiro, lava-
bo, todo murado, churrasqueira, ga-
ragem coberta, acima do nível da 
rua e com acabamento de primei-
ra. Valor: R$ 250.000,00 - Financiá-
vel – aceita veículo como parte do 
pagamento. Faça-nos uma visita na 
Rua Marins Camargo, nº 41, esqui-
na com a Guarani – Centro – Pró-
ximo ao IAP. Telefones para conta-
to e Whats: (46) 99107 – 2121; (46) 
98800 – 4620 ou (46) 3025 – 2121. 
Acesse o site da nossa empresa e 
confira outras oportunidades: www.
rafaimoveis.com  (REF – VEN828)
---------------------
Rafa Negócios e Imobiliária  - CRECI 
F – 15346 – Vende Sobrado no Bair-
ro Fraron – Loteamento Capelezzo – 
Rua Pioneiro Vitório Sasso, com 86 
m de área construída, 156 m de ter-
reno, sala de estar/jantar, cozinha, 
banheiro, lavabo, 3 quartos, lavan-
deria coberta, garagem descoberta, 
espaço para passagem de veículo 
ao fundo do terreno e sobra de terre-
no com possibilidade de ampliação 
futura. Valor: R$ 340.000,00 – Finan-
ciável – aceita veículo como parte do 
pagamento. Faça-nos uma visita na 
Rua Marins Camargo, nº 41, esqui-
na com a Guarani – Centro – Pró-
ximo ao IAP. Telefones para conta-
to e Whats: (46) 99107 – 2121; (46) 
98800 – 4620 ou (46) 3025 – 2121. 
Acesse o site da nossa empresa e 
confira outras oportunidades: www.
rafaimoveis.com  (REF – VEN919)
---------------------
Rafa Negócios e Imobiliária  - CRE-
CI F – 15346 – Vende Sobrados 
e Casas em condomínio fechado 
no Bairro Fraron. Casas no valor 
de R$ 159.000,00 com 48,28 m de 
área construída e Sobrados no va-
lor de R$ 185.000,00 com 55,76 m 
de área construída. Contém 2 quar-
tos, sala de estar, cozinha, banheiro 
social, lavanderia, vaga de garagem 
descoberta, área de terreno aproxi-
madamente com 100 m, toda mu-
rada, com laje, acima do nível da 
rua, acabamento de primeira, pas-
sagem para os fundos, não gemi-
nada. Valor de entrada parcelado di-
reto com o proprietário. Financiável 
– aceita veículo como parte do pa-
gamento. Faça-nos uma visita na 
Rua Marins Camargo, nº 41, esqui-
na com a Guarani – Centro – Pró-
ximo ao IAP. Telefones para conta-
to e Whats: (46) 99107 – 2121; (46) 
98800 – 4620 ou (46) 3025 – 2121. 
Acesse o site da nossa empresa e 
confira outras oportunidades: www.
rafaimoveis.com  (REF – VEN714)
---------------------
Rafa Negócios e Imobiliária  - CRE-
CI F – 15346 – Vende Casa no Bairro 
Alvorada – Loteamento Araucária – 
Rua Claudinei Celso Bussolaro, com 
46 m de área construída, 101 m de 
terreno, sala, cozinha, lavanderia, 2 
quartos, banheiro, toda murada, es-
paço descoberto para veículo, acima 

do nível da rua, acabamento de pri-
meira, passagem para os fundos e 
não geminada. Valor: R$ 160.000,00 
– Financiável – aceita veículo como 
parte do pagamento. Faça-nos uma 
visita na Rua Marins Camargo, nº 41, 
esquina com a Guarani – Centro – 
Próximo ao IAP. Telefones para con-
tato e Whats: (46) 99107 – 2121; (46) 
98800 – 4620 ou (46) 3025 – 2121. 
Acesse o site da nossa empresa e 
confira outras oportunidades: www.
rafaimoveis.com  (REF – VEN796)

Beto Corretor de Imóvel Vende: chá-
cara com área de lazer em Itapeja-
ra D`Oeste na linha palmeirinha, 
com 16.000 metros na beira do Rio 
Chopin, possui sobrado misto com 
200m² e uma casa de madeira de 
100m², contém mais de 200 pés 
de frutas de várias espécies e uma 
água composta de 25%de mine-
ral. Tratar telefone (46) 9 9101-2506.
-------------------
Aliel Imóveis Imobiliária e Constru-
tora -  CRECI J 7640 - Vende chá-
cara de 30.000m² na Comunidade 
de Passo da Ilha, a 11km do Cen-
tro e apenas 2.800 metros do as-
falto. Contendo mata nativa, água 
de nascente, 02 açudes  e lavou-
ra. Valor: R$ 320.000,00, aceita ve-
ículo como parte de pagamento. 
Faça-nos uma visita na Rua Gua-
rani, nº 1.101, Centro - Próximo do 
IAP.  Fones: (46) 2604-0888 OU (46) 
99113-0460 WhatsApp. Acesse o 
nosso site:  www.alieltonial.com.br

Imobiliária Habitar Aluga: Sala 
comercial com 40m², próxi-
mo ao INSS. Localizada na Ta-
pajós,613 - Centro - Pato Bran-
co / PR. Código 727. Acesse  www.
habitar.imb.br ou entre em con-
tato (46)3225-3232, WhatsApp 
(46)99972-0461 CRECI-PR 3985J.
-------------------
Famex imobiliária aluga sala comer-
cial, no quinto andar no Ed. Loren-
zo, na Rua Pedro Ramires de Mello, 
no Centro, composta por recepção, 
sala ampla e bem arejada. Área total 
68m². Valor de locação: R$ 1.650,00. 
CRECI J 5858. Fone (46) 3220-8030

Vende-se loja em área central, com 
toda estrutura de funcionamento, 
com estoque em roupas, presentes, 
artigos de artesanatos, bebidas e 
perfumes em geral. Atendendo seus 
clientes a 8 anos. Aceita como for-
ma de pagamento carro ou terreno 
Valor sob consulta. Tratar fone: 046 
30251911 ou 99101-1743(Whatsa-
pp). Creci J-4.201. Valor sob consulta
-------------------
Vende-se ou permuta - se quatro con-
juntos comerciais no Edifício Cara-
muru Center, todo 5º andar, em Pato 
Branco. Em frente à Prefeitura Muni-
cipal de Pato Branco. Interessados 
entrar em contato pelos telefones: 
(46)3025-1902 ou (41)99206-0606.

Vende-se Terreno no centro.  Ter-
reno de esquina com 900 m² com 
a mais bela vista da cidade. Aceito 
veículos ou imóveis como parte do 
pagamento. Tratar (46)99112-9660.

---------------------
Oportunidade de Negócios: Vendo 
terreno área central de Pato Bran-
co c/611,52m², por menos de 600 
reais o m², na Rua Iguaçu, com 14 
metros de frente x 43,68 fundo. Va-
lor R$ 440.000,00. Aceita carro 
de até 40.000 - Interessados cha-
mar WhatsApp (46) 9 8404-1525 
---------------------

Oportunidade de investimento: 
Vendo excelente terreno localiza-
do no bairro Fraron, Loteamento 
Capelezzo, com 312m², na Rua 
Pioneiro Vitório Sasso, bem loca-
lizado. Quadra 1559, lote 38. Rua 
com Asfalto; Terreno regulado es-
criturado; Pronto para construir. 
Interessados entrar em conta-
to pelo número (46) 99911-1621.

---------------------
Vende - se Terreno Rua Arthur Ber-
nardes próximo Escola Mundo En-
cantado e praça  do bairro São 
Luiz  e caminho Shopping  Metra-
gem 637m²  Frente terreno de 15 
metros. Valor R$ 400.000,00 Tra-
tar 984040568. Creci-Pr 1.530-J 
---------------------
Vende-se Terreno no Loteamento In-
dustrial II 484 m² - Próprio para casa 
(fim de rua) Rua Arcide Colla Topogra-
fia Semiplana. Valor R$ 350.000,00. 
Tratar 98404-0568 Creci-Pr 1.530-J
---------------
Vende-se Terreno no Bairro Meni-
no Deus. Área Total 406.87 m², R$ 
140.000,00. Gostou? Entre em conta-
to e Agende uma Visita! Realize Cor-
respondente Caixa e Mariely Catto-
ni corretora de imóveis. Creci 32792. 
(46) 99105-8064 OU (46) 98800-
9572. Avenida Tupy, n° 3204, Baixada 
- Em Frente ao Patão Supermercado
---------------
Vende-se somente terreno com 
429,60m², localizado na Rua Alago-
as Bairro La Salle. Tratar fone: 046 
30251911 ou 99101-1743(Whatsa-
pp). Valor sob consulta. CRECI J-4. 
---------------

Vende-se três lotes no Cadorin. 
Dois terrenos murados, com de-
clive para a rua (417,6 m² - R$ 205 
mil cada, sendo R$ 490 reais/m²) 
Um terreno com casa (111,56 m²- 
R$ 290 mil, também com área de 
417,6 m²). Rua Zilma Cadorin Mar-
cante, n ° 198.  Fone (46) 9 8402-
9674 whats (41) 9 9607-7249

---------------
Terreno a venda na Rua Pedro Soa-
res, bairro Vila Isabel com 612,57m². 
Creci J-4.201. Tratar fone: 046 
30251911 ou 99101-1743(What-
sapp). Valor sob consulta.
---------------
Vende-se terreno com 2.100,00 
m² no Bairro Industrial, a 40 me-
tros do asfalto da estrada Muni-
cipal Pioneiro Sadi Viganó, saída 
para à Fazenda da Barra. Medidas 
(35,00 x 60,00 metros), com bela 
vista panorâmica da cidade de 
Pato Branco-Pr.  Creci J-05566 Tra-
tar: 46.3225.1777 – 99972.8380 
www.acacioimoveispb.com.br
---------------
Aliel Imóveis Imobiliária e Constru-
tora -  CRECI J 7640 - Vende ter-
reno de esquina com 496m², no 
Loteamento Iguatemi no alto do In-
dustrial, com ampla visão do cen-
tro. Valor: R$ 198.000,00, aceita ve-
ículo como parte de pagamento. 
Faça-nos uma visita na Rua Gua-
rani, nº 1.101, Centro - Próximo do 
IAP.  Fones: (46) 2604-0888 OU (46) 
99113-0460 WhatsApp. Acesse o 
nosso site:  www.alieltonial.com.br
---------------
Aliel Imóveis Imobiliária e Cons-
trutora - CRECI J 7640 - Vende lin-
do terreno plaino com 260m², 
13x20, no Bairro Fraron. Valor: R$ 
100.000,00, analisa propostas. Fa-
ça-nos uma visita na Rua Guara-
ni, nº 1.101, Centro - Próximo do 
IAP.  Fones: (46) 2604-0888 OU (46) 
99113-0460 WhatsApp. Acesse o 
nosso site:  www.alieltonial.com.br  
--------------- 
Aliel Imóveis Imobiliária e Constru-
tora - CRECI J 7640 - Vende lindo 
terreno no Bairro Paulo Afonso de 
360m². Valor: R$ 90.000,00, aceita 
veículo. Faça-nos uma visita na Rua 
Guarani, nº 1.101, Centro - Próximo 
do IAP.  Fones: (46) 2604-0888 OU 
(46) 99113-0460 WhatsApp. Acesse 

o nosso site:  www.alieltonial.com.br  
---------------
Solar Imóveis Vende: Loteamen-
to Jardim Primavera, lotes a partir 
de 372,00m²no valor de R$ 550,00 
o m². Entrada, restante parcela-
do direto com o proprietário. Pron-
to para construir, confira esse e ou-
tros imóveis no site www.solar.
imb.br ou 3225 8800, Creci J-3779
---------------------  
Solar Imóveis Vende: Loteamento 
Vó Normélia, bairro Fraron, próxi-
mo a Faculdade Fadep, lotes a par-
tir de 290,00m² no valor a partir de 
R$ 98.000,00, entrada, restante par-
celado em até 48 vezes, confira esse 
e outros imóveis no site www.solar.
imb.br ou 3225 8800, Creci J-3779.
--------------------- 
Vendo terreno, Bairro Santa Terezi-
nha, Pato Branco-PR, com 1.404m2 
(21,60x65,00) Rua Visconde de Ta-
mandaré, 509. Ótima vista para a ci-
dade. Fone Whats 46 99935-5202

Vendo Caminhonete Hilux ano 2003, 
a diesel, 4x4, cor; preta e turbina-
da. Troco por carro de menor va-
lor. Interessados entrar em conta-
to pelo fone (whats) 46 99984-3044.
---------------
Vende-se CRV EXL, 2.0, ano 2009, 
cor prata, com ar condicionado digi-
tal, direção hidráulica, vidro elétrico, 
trava, alarme, computador de bordo, 
retrovIsor elétrico, air bag, abs, ban-
co de couro, som com controle de 
som no volante, jogo de rodas, farol 
de neblina e teto solar. Valor à vista 
ou financiado: R$ 55.000,00, Troca a 
combinar. Informações: (46) 99102-
1017 (WhatsApp) ou (46) 3225-
4655. www.bolicarveiculos.blogspot.

com.br. Atendemos após as 18h, 
nos finais de semana e feriados. 
--------------- 
Vende-se Golf 1.6 Sportline, 
2012/2013, cor branca, com ar con-
dicionado digital, direção hidráuli-
ca, vidro elétrico nas 4 portas, tra-
va, alarme, chave canivete, som de 
fábrica, air bag, ABS, jogo de ro-
das, farol de milha, retrovisor elétri-
co, banco com regulagem de altura, 
computador de bordo. Valor à vis-
ta ou financiado: R$ 56.900,00, na 
troca a combinar. Recebo carro ou 
moto de menor valor. Informações: 
(46) 99102-1017 (WhatsApp) ou (46) 
3225-4655. www.bolicarveiculos.blo-
gspot.com.br. Atendemos após as 
18h, nos finais de semana e feriados.
---------------
Vende-se Corsa Max, 1.4, ano 2012, 
cor prata, com ar condicionado, di-
reção hidráulica, vidro elétrico, trava, 
alarme, retrovisor elétrico, air bag, 
som, carro impecável, com 72.000 
km. Valor à vista ou financiado: R$ 
30.500,00, na troca a combinar. Re-
cebo carro ou moto de menor va-
lor. Informações: (46) 99102-1017 
(WhatsApp) ou (46) 3225-4655. 
www.bolicarveiculos.blogspot.
com.br. Atendemos após as 18h, 
nos finais de semana e feriados. 
---------------
Vende-se Montana 1.4, ano 2015, 
cor vermelha, com 60.000 km, único 
dono, com ar condicionado, direção 
hidráulica, vidro elétrico, trava, alar-
me, chave canivete, com som, air 
bag, ABS e 04 pneus novos. Carro 
impecável, estado de novo. Valor à 
vista ou financiado: R$ 46.500,00, na 
troca a combinar. Recebo carro ou 
moto de menor valor. Informações: 
(46) 99102-1017 (WhatsApp) ou (46) 
3225-4655. www.bolicarveiculos.blo-
gspot.com.br. Atendemos após as 
18h, nos finais de semana e feriados.

Vendo  quadra esportiva tama-
nho 15x30, grama sintética, nova. 
Interessados entrar em contato 
pelo fone whats (46) 9 9984-3044

Vaga para consultor (a) de peças. 
Nossos consultores de peças são 
responsáveis por executar atendi-
mento a clientes internos e externos 
com propósito de realizar venda de 
produtos realizando a manutenção 
dos mesmos através de novos pe-
didos a fabrica ou através de trans-
ferências de outras filiais. Vaga 
para PCD.  Filial de Palmas – PR. 
Se interessou? Envie seu currícu-
lo para:  dalgisa@verdesul.com.br
------------------
Estou disponibilizando serviços de 
diarista, mensalista, auxiliar de co-
zinha, serviços gerais. Com expe-
riência comprovada e referência. 
Tratar: DaLuz ( 46 )  9 9114-6959
------------------
Vaga para Departamento de Ma-
rketing / Publicidade e propa-
ganda. Enviar currículo para: co-
ordenacaogeral@pmed.com.br
------------------
Valdir está à procura de traba-
lho em Pato Branco, tem experiên-
cia em pintura, jardinagem, e servi-
ços gerais. Contato 45 – 99141-8902

ANUNCIE AQUI



C4 DIÁRIO DO SUDOESTE
13 de janeiro de 2022Classificados



Este espaço é destinado a publicação de editais públicos ou privados que tem como fi nalidade tornar público  as informações a cerca dos atos e 
fatos ocorridos, dando transparência as ações dos órgãos públicos e das empresas. Os leitores podem acompanhar nos editais toda e qualquer 

medida  adotada pelas prefeituras, câmaras municipais, empresas de economia mista, autarquias, entidades, associações, instituições, 
empresas e outras denominações que tenham a necessidade de tornar públicos seus atos.

Caderno Integrante da Edição nº 8056 | Pato Branco, 13 de janeiro de 2022

Comarca de Pato Branco - Estado do Paraná

1º Serviço de Registro de Imóveis
Renata da Costa Luz Pacheco Moutinho

Oficial Titular - Telefone: (46) 3225-6480

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

A Oficial do 1º Serviço de Registro de Imóveis da Comarca de Pato Branco, Estado do Paraná, em cumprimento ao

disposto no art.  213, §3º,  da Lei  nº  6.015/73,  NOTIFICA Rejane Martins Moretti  Ceni,  Nereu Faustino Ceni,

Roberto Zamberlan, Marina Terezinha Zamberlan, Paulo Roberto Aveles não encontrados em suas residências, para

se manifestarem em 15 (quinze) dias, sobre o requerimento feito por Hilário Antônio Chiamulera e Armelinda

Chiamulera,  solicitando  alterações  de  medida  perimetral  e  de  área  para  fins  de  retificação  administrativa  e

georreferenciamento  do  imóvel  objeto da  matrícula  nº  9.234,  confinante  com os  imóveis  que  lhes  pertencem,

podendo Vossas Senhorias inteirarem-se da documentação comparecendo ao 1º Serviço de Registro de Imóveis de

Pato Branco, Rua Assis Brasil, nº 353, Pato Branco-PR ou ainda solicitando envio da mesma através do telefone

(46)3225-6480 – horário de funcionamento 08:30 às 11:00 e de 13:00 às 17:00h. NOTIFICA ainda quaisquer outros

confrontantes e/ou ocupantes dos imóveis contíguos à matrícula retro citada. A falta de impugnação subentende a

anuência, nos termos do art. 213, §4º, da Lei 6.015/73.

  

 

                                       
MUNICÍPIO DE CLEVELÂNDIA – ESTADO DO PARANÁ 
                DECRETO N° 17/2022 

 
Exonera a pedido a Servidora Pública Municipal LUANA 
APARECIDA MENDES SANTOS do cargo de Chefe do 
Departamento de Serviços de Saúde.  
 

 
A PREFEITA MUNICIPAL DE CLEVELÂNDIA, RAFAELA MARTINS LOSI, no uso de suas atribuições 

legais previstas no art. 43, inciso IV da Lei Orgânica Municipal, 

 

DECRETA: 
 
Art. 1° - Fica exonerada a pedido, a Senhora LUANA APARECIDA MENDES SANTOS, matrícula n° 

2714-6, do cargo de Chefe do Departamento de Serviços de Saúde, instituído pela Lei Municipal 

n°1.484/1997, considerando as alterações das Leis Municipais n°2.567/2016 e n°2734/2020. 

 

Art. 2° - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando o Decreto n°043/2021 e as 

disposições em contrário. 

 

GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL DE CLEVELÂNDIA, ESTADO DO PARANÁ, EM 12 DE 
JANEIRO DE 2022.  
 

RAFAELA MARTINS LOSI 
       Prefeita Municipal 

 
 
 

 

 

                            MUNICÍPIO DE CLEVELÂNDIA – ESTADO DO PARANÁ 
                                                          DECRETO N°018/2022 

 
Nomeia ELISANGELA MACAGNAN para exercer o cargo de 
Secretária de Administração e Finanças. 

 
A PREFEITA MUNICIPAL DE CLEVELÂNDIA, RAFAELA MARTINS LOSI, no uso de suas atribuições 
legais previstas no art. 43, inciso IV da Lei Orgânica Municipal, 
 
DECRETA:  
 
Art. 1° - Fica nomeada a servidora ELISANGELA MACAGNAN, portadora do RG n° 7.374.497-0, CPF: 
004.088.199/79 para exercer as funções do cargo de Secretária de Administração e Finanças, Símbolo 
CC-1, instituído pela Lei Municipal nº 1.484/1997, considerando a alteração da Lei Municipal nº 
2.567/2016.  
 
Art. 2° - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em 
contrário. 
 
GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL DE CLEVELÂNDIA, ESTADO DO PARANÁ, EM 12 DE 
JANEIRO DE 2022.  

 
RAFAELA MARTINS LOSI 
      Prefeita Municipal 

 1 

MUNICÍPIO DE PATO BRANCO - PR 
EXTRATO DO CONTRATO Nº 05/2022  -PROCESSO 215/2021 – 
CONCORRÊNCIA 02/2021 - CONTRATANTE: Município de Pato 
Branco/PR, com sede à Rua Caramuru, nº271, Centro, CEP 85501-
064, inscrito no CGC/MF nº 76.995.448/0001-54, neste ato 
representado pelo (a) Prefeito (a) Municipal, em pleno exercício de 
seu mandato e funções, Sr. Robson Cantu, portador da Cédula de 
Identidade RG nº 1.816.183-4 e do CPF/MF nº 441.436.649-68, e 
CONTRATADA: Hiperpavi Asfaltos Ltda. OBJETO: Execução de 
serviços de pavimentação sobre pedras irregulares em CBUQ, 
8.757,60m², incluindo serviços preliminares, base/sub base, 
revestimento, meio-fio com sarjeta, serviços de urbanização, 
sinalização de trânsito, drenagem, ensaios tecnológicos e placa de obra 
nos trechos da Rua Timbiras, entre a Rua Frei Caneca e Rua Ubiratã e 
entre a Rua Ubiratã e Lote 01 da Quadra 869, com recursos do 
Convênio n.º 238/2019 celebrado entre o Estado do Paraná através da 
Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano e de Obras 
Públicas, o Serviço Social Autônomo ParanáCidade e o Município de 
Pato Branco. VALOR: R$ 1.058.446,29 (um milhão, cinqüenta e oito 
mil, quatrocentos e quarenta e seis reais e vinte e nove centavos). As 
despesas com a execução do objeto deste Contrato correrão a conta de 
forma reduzida: 385-1872; 2292-2294. PRAZO DE EXECUÇÃO: 90 
dias contados a partir do 11° (décimo primeiro) dia da data da 
assinatura do Contrato de Empreitada e de acordo com o estabelecido 
no cronograma físico-financeiro. PRAZO DE VIGÊNCIA: 270 dias. 
DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: 11 de Janeiro de 2022. 
FORO: Comarca de Pato Branco, Estado do Paraná. Pato Branco, 11 
de Janeiro de 2022. 
 

 
MUNICÍPIO DE PATO BRANCO 
A V I S O  D E  L I C I T A Ç Ã O 

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08/2022  
 PROCESSO Nº 14/2022 

O Município de Pato Branco, UASG 450996, através da pregoeira Thais 
Love, designada pela Administração Municipal através da Portaria n.º 
1218/2021, torna público aos interessados que realizará licitação na 
modalidade de Pregão Eletrônico destinado à participação de empresas de 
qualquer porte, objetivando a contratação de empresa especializada para 
licença de direito de uso de software de um Sistema Integrado de Gestão 
Pública, com migração de dados, implantação, treinamento inicial e 
durante toda a vigência do contrato, manutenção e suporte técnico, 
atendendo às necessidades de todas as Secretarias e Departamentos da 
Administração Municipal, conforme condições e demais especificações 
estabelecidas no edital e seus anexos, sendo a licitação do tipo “menor 
preço”, com critério de julgamento “menor preço global”, em 
conformidade com as disposições contidas na Lei nº 10.520/2002, Decreto 
Municipal nº 5.081, de 02 de janeiro de 2007 que regulamenta o Sistema 
de Registro de Preços, Decreto Municipal nº 8.441, de 08 de janeiro de 
2019, Decreto Municipal nº 8.574 de 01 de novembro de 2019, Decreto 
Municipal nº 8.581 de 19 de novembro de 2019, Lei Complementar nº 
123/2006 e alterações, e subsidiariamente a Lei nº 8.666/1993 suas 
alterações e demais legislações pertinentes à matéria. O preço máximo 
admitido para cotação global do presente objeto é de R$ 1.306.942,02. O 
recebimento das propostas, documentos de habilitação, abertura e disputa 
de preços será exclusivamente por meio eletrônico, no endereço: 
https://www.gov.br/compras, horário oficial de Brasília - DF,  conforme 
segue: A SESSÃO PÚBLICA SE INICIARÁ ÀS 09 (NOVE) HORAS 
DO DIA 28 DE JANEIRO DE 2022. O inteiro teor do Edital e seus 
anexos poderão ser retirados gratuitamente (em mídia digital) junto a 
Divisão de Licitações, na Prefeitura Municipal de Pato Branco, no horário 
de expediente, na Rua Caramuru, n.º 271, Centro, em Pato Branco - PR, ou 
pelos sites: www.patobranco.pr.gov.br - https://www.gov.br/compras. 
Demais informações, fones: (46) 3220-1511/1532, e-mail: 
licita@patobranco.pr.gov.br. Pato Branco, 12 de janeiro de 2022. Thais 
Love – Pregoeira. 
 

MUNICIPIO DE PATO BRANCO 
HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO. CONCORRÊNCIA N.º 
02/2021- PROCESSO: 215/2021. OBJETO: Execução de serviços de 
pavimentação sobre pedras irregulares em CBUQ, 8.757,60m², 
incluindo serviços preliminares, base/sub base, revestimento, meio-fio 
com sarjeta, serviços de urbanização, sinalização de trânsito, 
drenagem, ensaios tecnológicos e placa de obra nos trechos da Rua 
Timbiras, entre a Rua Frei Caneca e Rua Ubiratã e entre a Rua Ubiratã 
e Lote 01 da Quadra 869, com recursos do Convênio n.º 238/2019 
celebrado entre o Estado do Paraná através da Secretaria de Estado do 
Desenvolvimento Urbano e de Obras Públicas, o Serviço Social 
Autônomo ParanáCidade e o Município de Pato Branco, para a 
empresa: Hiperpavi Asfaltos Ltda, inscrita no CNPJ nº 
13.480.684/0001-18, com o valor de R$ 1.058.446,29. Pato Branco, 
11 de Janeiro de 2022. Robson Cantu – Prefeito. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

MUNICÍPIO DE PATO BRANCO - EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DE PORTARIA 
 

Nº 
PORTARIA NOME ASSUNTO DATA 

024 Katia Eloisa Bertol Exoneração 10/01/2022 
025 Katia Eloisa Bertol Nomeação 10/01/2022 
026 Paulo Roberto Pinheiro Nomeação 10/01/2022 
027 Halabye Geny da Silveira Nomeação 10/01/2022 
028 Recursos Humanos Abertura de Processo Administrativo 10/01/2022 
029 Felipe Cattani Nomeação 10/01/2022 
030 Recursos Humanos Nomeia candidatos concurso público 10/01/2022 
031 Cleudes Dalla Maria Moreira Insalubridade 10/01/2022 
 
A publicação na íntegra do (s) ato (s) acima, encontra (m)-se disponível (eis) no seguinte endereço 
eletrônico: www.diariomunicipal.com.br/amp – Edição do dia 13 de janeiro de 2022, respectivamente, 
conforme Lei Complementar nº 70, de 06 de julho de 2017. 

MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA – ESTADO DO PARANÁ 
PARECER E ADJUDICAÇÃO – PREGÃO ELETRÔNICO N° 86/2021 

DATA: 01/12/21        ABERTURA: 20/12/21      PROPOSTAS: ATÉ AS 08:00h     DISPUTA: 11:00h 
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE PNEUS, 
CÂMARAS, PROTETORES NOVOS E ÓLEO LUBRIFICANTE PARA TODA A FROTA DE 
MÁQUINAS E VEÍCULOS DO MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA; conforme discriminado no objeto 
do presente edital. 

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO – PREGÃO ELETRÔNICO N° 86/2021 
DATA: 01/12/21        ABERTURA: 20/12/21      PROPOSTAS: ATÉ AS 08:00h     DISPUTA: 11:00h 
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE PNEUS, 
CÂMARAS, PROTETORES NOVOS E ÓLEO LUBRIFICANTE PARA TODA A FROTA DE 
MÁQUINAS E VEÍCULOS DO MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA; conforme discriminado no objeto 
do presente edital. 
A publicação na íntegra dos atos acima encontra-se disponível no seguinte endereço eletrônico: 
http://www.diariomunicipal.com.br/amp/ - conforme autorizado pela Lei Municipal nº 3063, de 26 de 
maio de 2021, regulamentada pelo Decreto nº 7691, de 14 de julho de 2021. 

 
 

 
Praça Angelo Mezzomo, s/nº - 85550-000 – Coronel Vivida – Paraná 
Fone: (46) 3232-8300 – e-mail: gabinete@coronelvivida.pr.gov.br 

 

MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA – ESTADO DO PARANÁ. 
DECRETO Nº 7804, de 12 de janeiro de 2022. DECRETA: Fixa prazo para pagamento do 
Imposto Predial e Territorial Urbano para o exercício de 2022. A publicação na íntegra dos atos 
acima encontra-se disponível no seguinte endereço eletrônico: http://www.diariomunicipal.com.br/amp/  -  conforme 
autorizado pela Lei Municipal nº 3063, de 26 de maio de 2021, regulamentada pelo Decreto nº 7691, de 14 de julho de 
2021. 
 
 
 
 

 
 
 

MUNICÍPIO DE CLEVELÂNDIA -  ESTADO DO PARANÁ 
PORTARIA Nº 008/2022 

 
RAFAELA MARTINS LOSI, Prefeita Municipal de Clevelândia, Estado do Paraná, no uso de suas 
atribuições legais e CONSIDERANDO a pandemia declarada pela OMS – Organização Mundial da 
Saúde em razão da grande expansão do vírus COVID 19 (Coronavírus) a nível mundial, 
 
RESOLVE; 
 
Art.1° - Designar as pessoas abaixo nominadas para compor o Comitê Gestor do Plano de Prevenção e 
Contingenciamento em Saúde do COVID-19. 
 
Art. 2° - O Comitê é composto pelos seguintes representantes Titulares e Suplentes: 
 

Membro Titular Membro Suplente Representatividade  
Kelli da Silva Moraes  Jonas de Paula 

 Luciana Zorzenon 
Secretaria Municipal da Saúde 

Elenice de Fátima Zocke João Gabriel Inácio Coradeli  Gabinete do Executivo 

Alexandre Kleinubing Pedro Roberto Binoto Vigilância Sanitária 

Luiz Gustavo Soares Borba Romilda Branco Secretaria Municipal da Educação, 
Cultura e Esporte. 

Ivete Inocêncio 
 

Janaína Nayara da Silva Secretaria Municipal da Assistência 
Social 

João Aureo Pacheco 
 

Jackson Gnoatto  Secretaria de Obras e Viação 

Tânia Bombassaro Jacobsen Leandro Cardoso da Silva 
 

Secretaria de Agricultura 

Elisângela Macagnan 
 

Silas Hildor Friesen Secretaria Municipal de Administração e 
finanças 

Jackson Alves Wesley Lima Secretaria de Indústria e Comércio 

Juarez de Jesus Flores Jr Marilúcia de Freitas Secretaria de Meio Ambiente 

Matheus Duglas Arruda Simoni Bassani Procuradoria e Assessoria Jurídica  

Jorge Alberto Stedille Todos os demais Vereadores  Integrante do Poder Legislativo 

Arlindo Bortolini Neto Rafael Pereira Cunha Representante – Loja Maçônica Acácia 
Henrique Dall’ Asta  Laurindo Dalla Costa Representante do Rotary Clube de 

Clevelândia 
Ilda Barbosa de Freitas 
Cobalchini 

Manoel João Sarda Conselho Municipal de Saúde 

Franciele de Quadros Graciano Josiane Moreira Fortunati Associação Pró-Saúde Clevelândia 
Ligia Keli Bernadon Juliana Emilia Bodanese Representante do Comércio Local 

Marizete Cordeiro da Silva Willen Carlos Bocchi Representante do Comércio Local 

Maurício de Freitas Silveira Telmir Júnior Favero Representante da OAB 

Marla Cristiane Nienow Raissa Aires de Freitas Representante do Lions Clube de 
Clevelândia 

Antônio Chiarani 
 

Rosane Grando Representante da Associação Comercial e 
Empresarial de Clevelândia – ACEC 

Ivan Emanoel Moreira Marcelo Caname Hirata 
Takizawa                           

Representação Médica 

Tenente Lucas Gabriel Macena  Sargento Mauro Luis 
Rataiczaik 

Representante da Polícia Militar  

 
Art. 3° - A Secretária Municipal de Saúde será a porta- voz oficial e Presidente do Comitê. 
 
Art. 4°- O Comitê tem caráter deliberativo, e com competência ordinária e extraordinária para 
acompanhar a evolução do quadro epidemiológico do novo Coronavírus, além de adotar e fixar medidas 
de saúde pública necessárias para a prevenção e controle do contágio e o tratamento das pessoas 
afetadas. 
  

 
 
 
Art. 5° - O Comitê se reunirá semanalmente, ou por designação, para avaliar as ações em conjunto com 
a Secretaria Municipal de Saúde, e articular as ações estabelecidas no Plano de Enfrentamento e 
Contingência da Doença. 
 
Art. 6º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em 
contrário, em especial a Portaria n° 159/2021. 
 
GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL DE CLEVELÂNDIA, ESTADO DO PARANÁ EM 12 DE 
JANEIRO DE 2022. 
 

           RAFAELA MARTINS LOSI 
Prefeita Municipal 

 
  

MUNICÍPIO DE PATO BRANCO 
DECRETO Nº 9.143, DE 06 DE JANEIRO DE 2022 

Institui a Comissão Gestora de 
Transferências Voluntárias – CGTF e dá 
outras providências. 

O Prefeito do Município de Pato Branco, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas pelo art. 47, VII e XXIII, na forma do art. 62, I “c”, ambos da Lei Orgânica Municipal, e com 
fundamento no art. 2º, XXI, da Resolução nº 003/2006, do Tribunal de Contas do Estado do Paraná – 
TCE/PR; 
DECRETA: 
Art. 1º Fica instituída a Comissão Gestora de Transferências Voluntárias – CGTF, responsável pela 
avaliação do cumprimento das metas pactuadas com as entidades repassadoras, aplicação desses 
recursos e encaminhamento da prestação de contas das transferências voluntárias estaduais ao 
TCE/PR, com a seguinte composição:  
I - representante da Secretaria Municipal de Educação e Cultura: Ivone Derkoski; 
II - representante da Secretaria Municipal de Administração e Finanças: Monica Chimello; 
III - representante da Secretaria Municipal de Agricultura: Regiane Rufato; 
IV - representante da Secretaria Municipal de Assistência Social: Gorete de Fatima Procopio Colombo; 
V - representante da Secretaria Municipal de Saúde: Eduardo de Mello Amorim; 
VI - representante da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer: Rony Marcelo Slaviero; 
VII - representante da Secretaria Municipal de Meio Ambiente: Luciane Kretzler Savitski; 
VIII - representante da Secretaria Municipal de Planejamento Urbano: Francini de Barros Zanella; 
IX - representante da Secretaria Municipal de Engenharia e Obras: Nadiessa Peretto de Almeida 
Grezele;  
X - representante da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico: Elenice Aparecida Catafesta. 
Art. 2º Ficam revogados os Decretos nº 5.832, de 27 de maio de 2011, nº 7.494, de 9 de julho de 2014, 
nº 7.448, de 10 de junho de 2014, e nº 7.175, de 12 de julho de 2013. 
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.  
Gabinete do Prefeito do Município de Pato Branco, Estado do Paraná, 06 de janeiro de 2022. 

ROBSON CANTU 
Prefeito Municipal 

 

 

DECRETO Nº 003/2022 DE 12 DE JANEIRO DE 2022. 
Estabelece reajuste da UFM – Unidade Fiscal do Município. 
DECRETO Nº 004/2022 DE 12 DE JANEIRO DE 2022. 
Fixa prazo e forma para pagamento da Taxa de Coleta de Lixo - TCL, do Município de Sulina, para o 
Exercício de 2022. 
_________________________________________________________________________________ 
A publicação na íntegra dos atos acima encontram-se disponíveis no seguinte endereço eletrônico: 
http://www.diariomunicipal.com.br/amp, conforme Lei Autorizativa nº 927 de 07 de junho de 2017. 

 

 

  

 
 

 
Praça Angelo Mezzomo, s/nº - 85550-000 – Coronel Vivida – Paraná 
Fone: (46) 3232-8300 – e-mail: gabinete@coronelvivida.pr.gov.br 

 

MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA – ESTADO DO PARANÁ 
DECRETO Nº 7805, de 12 de janeiro de 2022. DECRETA: Art. 1º - Fixa prazo para 
recolhimento da Taxa de Licença e Verificação de Regular Funcionamento, Imposto Sobre 
Serviços de Qualquer Natureza – ISS – fixo e Taxa de Vigilância Sanitária para o exercício de 
2022. A publicação na íntegra dos atos acima encontra-se disponível no seguinte endereço eletrônico: 
http://www.diariomunicipal.com.br/amp/  -  conforme autorizado pela Lei Municipal nº 3063, de 26 de maio de 2021, 
regulamentada pelo Decreto nº 7691, de 14 de julho de 2021. 
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MUNICÍPIO DE ITAPEJARA D’OESTE 
ESTADO DO PARANÁ 
DECRETO Nº. 002/2022 
DATA: 12.01.2022. 
SÚMULA: Dispõe sobre Revisão das medidas 
administrativas, necessárias para o enfrentamento da 
Pandemia do Corona vírus – COVID 19 no Município. 
Marcio Eliel Dos Santos, Prefeito Municipal Em Exercício 
de Itapejara D’Oeste, Estado do Paraná, usando de suas 
atribuições legais que lhe confere o inciso IX e X do art. 
64 da Lei Orgânica do Município de Itapejara D’Oeste, 
Estado do Paraná de 02/04/90 e suas alterações. 
Considerando a rapidez em que a variante Ômicron do 
SARS-CoV-2 se propaga, e tendo em vista o aumento no 
quantitativo de casos em toda a região;  
Considerando que nos últimos dias temos um aumento 
de casos tanto Municipal como na Região Sudoeste do 
Estado; 
DECRETA: 
Art. 1º - Fica suspensa, por tempo indeterminado, a 
realização de bailes, matines dançante, ou qualquer 
evento festivo, que implique em aglomeração de 
pessoas em ambientes fechados no Município de 
Itapejara D´Oeste, Paraná. 
Art. 2º. Fica vedada a concessão de licenças e alvarás 
para a realização de eventos privados, independente do 
número de pessoas, a partir do dia 13 (treze) de janeiro 
de 2022. 
Art. 3º. Para auxiliar na prevenção da disseminação do 
Coronavírus – COVID 19, e consequentemente proteger 
a saúde e a vida das pessoas, a administração pública 
municipal determina as seguintes medidas: 
I – É obrigatório a disponibilização nos veículos de 
transporte coletivo, nos estabelecimentos comerciais, 
industriais e de prestação de serviços, nos templos e 
demais espaços de uso público, de álcool antisséptico a 
70%, com orientações sobre a importância da 
higienização adequada das mãos, em local visível e de 
fácil acesso aos funcionários, clientes, usuários e 
frequentadores. 
II – Obrigatório o uso de máscaras faciais para acesso 
em todos os estabelecimentos de serviços, comércios e 
indústrias, seja público ou privado. 
Gabinete do Prefeito Municipal de Itapejara D'Oeste, 
Estado do Paraná, aos 12 (doze) dias do mês de janeiro 
de 2022. 
MARCIO ELIEL DOS SANTOS, 
Prefeito Municipal em Exercício 
VLADEMIR LUCINI, 
Dir. Depto. De Administração 

 
MUNICÍPIO DE PATO BRANCO 
A V I S O  D E  L I C I T A Ç Ã O 

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07/2022  
 PROCESSO Nº 11/2022 

O Município de Pato Branco, UASG 450996, através da pregoeira Liciane Cristina 
Puttkamer, designada pela Administração Municipal através da Portaria n.º 
1218/2021, torna público aos interessados que realizará licitação na modalidade de 
Pregão Eletrônico destinado à participação de empresas de qualquer porte, 
objetivando a Contratação de empresa para a prestação de serviço de locação, 
montagem, manutenção e desmontagem de arquibancadas montadas no sistema 
modular de encaixe multidirecional com capacidade de carga estática mínima de 500 
kgf/m² (bases dos assentos) baseado NBR 6120, atendendo as necessidades da 
Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, conforme condições e demais 
especificações estabelecidas no edital e seus anexos, sendo a licitação do tipo “menor 
preço”, com critério de julgamento “menor preço por item”, em conformidade com as 
disposições contidas na Lei nº 10.520/2002, Decreto Municipal nº 8.574, de 01 de 
novembro de 2019, Lei Complementar nº 123/2006 e alterações, Decreto nº 8.441, de 
08 de janeiro de 2019 e subsidiariamente a Lei nº 8.666/1993 suas alterações e 
demais legislações pertinentes à matéria. O preço máximo admitido para cotação 
global do presente objeto é de R$ 1.127.996,28. O recebimento das propostas, 
documentos de habilitação, abertura e disputa de preços será exclusivamente por 
meio eletrônico, no endereço: https://www.gov.br/compras, horário oficial de Brasília 
- DF,  conforme segue: A SESSÃO PÚBLICA SE INICIARÁ ÀS 09 (NOVE) 
HORAS DO DIA 28 DE JANEIRO DE 2022. O inteiro teor do Edital e seus anexos 
poderão ser retirados gratuitamente (em mídia digital) junto a Divisão de Licitações, 
na Prefeitura Municipal de Pato Branco, no horário de expediente, na Rua Caramuru, 
n.º 271, Centro, em Pato Branco - PR, ou pelos sites: www.patobranco.pr.gov.br - 
https://www.gov.br/compras. Demais informações, fones: (46) 3220-1565/1566, e-
mail: licitacao2@patobranco.pr.gov.br. Pato Branco, 12 de janeiro de 2022. Liciane 
Cristina Puttkamer - Pregoeira 
 

 

 

MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA - PR 
Aditivo n° 03 – Contrato nº 160/2019 – Pregão Presencial nº 115/2019. Contratante: MUNICÍPIO DE 
CORONEL VIVIDA - Contratada: GENTE SEGURADORA S.A., CNPJ/MF n° 90.180.605/0001-02. 
Conforme previsto no Contrato e tendo em vista a necessidade da continuidade da cobertura de seguro 
dos veículos, de acordo com a solicitação do Secretário Municipal de Administração e Fazenda, fica de 
comum acordo entre as partes, prorrogado o prazo de execução e vigência por mais 12 meses, ou seja, 
de 27 de dezembro de 2021 a 26 de dezembro de 2022. Os valores permanecem inalterados, conforme 
proposta apresentada pela contratada. Pela renovação das coberturas dos veículos, o contratante pagará 
a contratada o valor total de R$ 148.935,47. Permanecem inalteradas as demais cláusulas.  Coronel 
Vivida, 20 de dezembro de 2021. Anderson Manique Barreto. Prefeito.  

 
Aditivo n° 01 – Contrato nº 128/2020 – Pregão Presencial nº 99/2020. Contratante: MUNICÍPIO DE 
CORONEL VIVIDA - Contratada: GENTE SEGURADORA S.A., CNPJ/MF n° 90.180.605/0001-02. 
Conforme previsto no Contrato e tendo em vista a necessidade da continuidade da cobertura de seguro 
dos veículos, de acordo com a solicitação do Secretário Municipal de Administração e Fazenda, fica de 
comum acordo entre as partes, prorrogado o prazo de execução e vigência por mais 12 meses, ou seja, 
de 27 de dezembro de 2021 a 26 de dezembro de 2022. Os valores permanecem inalterados, conforme 
proposta apresentada pela contratada. Pela renovação das coberturas dos veículos, o contratante pagará 
a contratada o valor total de R$ 17.120,00. Permanecem inalteradas as demais cláusulas.  Coronel 
Vivida, 22 de dezembro de 2021. Anderson Manique Barreto. Prefeito.  

 
 
Aditivo n° 04 – Contrato nº 129/2020 – Pregão Presencial nº 99/2020. Contratante: MUNICÍPIO DE 
CORONEL VIVIDA - Contratada: MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, CNPJ/MF sob n° 61.074.175/0001-
38. Conforme previsto no Contrato e tendo em vista a necessidade da continuidade da cobertura de 
seguro dos veículos, de acordo com a solicitação do Secretário Municipal de Administração e Fazenda, 
fica de comum acordo entre as partes, prorrogado o prazo de execução e vigência por mais 12 meses, ou 
seja, de 27 de dezembro de 2021 a 26 de dezembro de 2022. Os valores foram alterados, conforme 
proposta apresentada pela contratada. Pela renovação das coberturas dos veículos, o contratante pagará 
a contratada o valor total de R$ 22.656,25. Permanecem inalteradas as demais cláusulas.  Coronel 
Vivida, 23 de dezembro de 2021. Anderson Manique Barreto. Prefeito. 

 

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE

Fundamentado  no  art.  25  da  Lei  de  Licitações  nº  8666/93,  RATIFICO  a  Inexigibilidade  Nº  7/2022,  para  a
CREDENCIAMENTO DE  PESSOAS JURÍDICAS DA  ÁREA DE  SAÚDE PARA PRESTAÇÃO DE  SERVIÇOS
DE APOIO À DIAGNOSE E TERAPIA (SADT), destinado ao atendimento aos usuários oriundos dos municípios
consorciados ao CONIMS.
Valor Global: 187.200,00
Dotação: 02.001.10.302.0002.2002.3.3.90.39.00 Fonte: 076
Data: 12/01/2022

TERMO DE RATIFICAÇÃO DO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 7/2022

Presidente
PAULO HORN

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE

FORMAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E UTENSÍLIOS DE COZINHA EM GERAL

186/2021

c) Modalidade: Pregão eletrônico

O(a) presidente Paulo Horn, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor,  especialmente
pela Lei 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela Comissão de Licitações, resolve:

43/2021 - PE

e) Objeto da Licitação:

a) Nr. Processo:
b) Nr. Licitação:

d) Data de Homologação: 12/01/2022

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

01 - Homologar e Adjudicar a presente Licitação nestes termos:

f) Fornecedores Vencedores:
ALIMENTEX DISTRIBUIDORA LTDA R$ 104.200,00Total fornecedor:
BEATRIZ SULZBACH CORNELIUS EIRELI R$ 11.435,00Total fornecedor:
COMERCIAL FRANSOUZA EIRELI R$ 124.660,00Total fornecedor:
FMB INDUSTRIA E DISTRIBUICAO DE PAPEIS LTDA R$ 2.632,50Total fornecedor:
MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA R$ 3.210,00Total fornecedor:
SJ COMERCIO DE UTILIDADES - EIRELI R$ 6.712,00Total fornecedor:

R$ 252.849,50Total geral:
02 - Autorizar a emissão da(s) nota(s) de empenho correspondente(s):

Descrição da Despesa Dotação
01.001.10.122.0001.2001.3.3.90.30.0Manuntenção da Atividade Administrativa
01.001.10.122.0001.2001.3.3.90.30.0Manuntenção da Atividade Administrativa
02.001.10.302.0002.2002.3.3.90.30.0Atendimento aos Municípios Consorciados
03.001.10.302.0002.2003.3.3.90.30.0Centro de Atenção Psicossocial - CAPS AD III

Presidente
PAULO HORN

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE

CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DA ÁREA DE SAÚDE PARA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO À DIAGNOSE E TERAPIA (SADT), destinado
ao atendimento aos usuários oriundos dos municípios consorciados ao CONIMS.

7/2022

c) Modalidade: Inexigibilidade de licitação

O(a) presidente Paulo Horn, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor,  especialmente
pela Lei 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela Comissão de Licitações, resolve:

7/2022 - IL

e) Objeto da Licitação:

a) Nr. Processo:
b) Nr. Licitação:

d) Data de Homologação: 12/01/2022

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

01 - Homologar e Adjudicar a presente Licitação nestes termos:

f) Fornecedores e Resumo de Itens Vencedores: Un. Total dos ItensQuantidade Vl. Unitário
DOMINGOS E SOLANGE ACADEMIA LTDA

R$ 187.200,0012,000 15.600,00001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS
AMBULATORIAIS E SERVIÇOS DE APOIO À DIAGNOSE
E TERAPIA (SADT)

SERV

R$ 187.200,00Total fornecedor:
R$ 187.200,00Total geral:

02 - Autorizar a emissão da(s) nota(s) de empenho correspondente(s):
Descrição da Despesa Dotação

02.001.10.302.0002.2002.3.3.90.39.0Atendimento aos Municípios Consorciados

Presidente
PAULO HORN

___________________________________________

MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA – PR  
AVISO DE LICITAÇÃO – EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2022  

TIPO MENOR PREÇO POR LOTE  
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURO E EVENTUAL SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO 
HORIZONTAL (PINTURAS) EM RUAS ASFALTADAS DO PERÍMETRO URBANO E RURAL DO 
MUNICÍPIO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, E AQUISIÇÃO FUTURA DE MATERIAIS 
DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA PARA A SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO. Início 
do cadastro das propostas: a partir das 08h00min do dia 14 de janeiro de 2022 até às 08h00min 
do dia 26 de janeiro de 2022. Abertura das propostas após as 08h00min do dia 26 de janeiro de 
2022. Início da disputa de preços às 10h00min do dia 26 de janeiro de 2022. VALOR MÁXIMO 
TOTAL ESTIMADO: R$ 613.102,50. Prazo de vigência: 12 meses. Os procedimentos para 
acesso ao Pregão Eletrônico estão disponíveis no site www.licitacoes-e.com.br. O edital está 
disponível nos sites www.coronelvivida.pr.gov.br ou www.licitacoes-e.com.br. Informações: (46) 
3232-8300. Coronel Vivida, 12 de janeiro de 2022. Juliano Ribeiro, Presidente da CPL. 
  

MUNICÍPIO DE BOM SUCESSO DO SUL - PR 

EDITAL DE RESULTADO - JULGAMENTO E CLASSIFICAÇÃO 
 

REF:  EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 08/2021 - Processo Licitatório 111/2021 
 
 

A Comissão Permanente de Licitação comunica aos interessados o resultado da licitação de Tomada de Preços 

08/2021, cujo o objeto é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SOFTWARE  DE GESTÃO 

PÚBLICA PARA DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE FORMA INTEGRADA  devendo 

atender todas as legislações vigentes e órgãos de fiscalização e controle, compreendendo a elaboração, 

implantação, migração, conversão de base de dados, e treinamento dos usuários, conforme especificações e de 

acordo com as disposições do Edital e seus anexos, assim após a análise e verificação e julgamento dos documentos 

da habilitação, julgamento das propostas técnicas pela comissão técnica e abertura dos envelopes das propostas 

de preços, a classificação deu-se da seguinte forma: 

COLOCAÇÃO PROPONENTE FASE DE 
HABILITAÇÃO 

FASE DE 
PROPOSTA 

TÉCICA 

Valor da Proposta de 
Preços 

1ª Colocada 

GOVERNANÇA BRASIL 
S/A TECNOLOGIA 
GESTÃO EM SERVIÇOS 
CNPJ 00.165.960/0001-01 

HABILITADA CLASSIFICADA 
R$ 17.428,00 mensais. 
R$ 251.636,00 em 12 

meses. 

Comunica outrossim, que dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis contados da publicação deste resultado, a 

comissão de licitação dará vistas ao respectivo processo licitatório, a qualquer das proponentes que se sinta 

prejudicada, para interposição de recurso. Expirado o prazo recursal, o processo será encaminhado para o setor 

Jurídico para emissão de parecer e posteriormente para a Homologação do Prefeito. 
 

BOM SUCESSO DO SUL, 12 de janeiro de 2022. 
 

 
PRESIDENTE DA COMISSÃO: JOSIANE FOLLE 
Membros da comissão: Andreia Zanella 

Emersom Pillonetto 
Dieckson Alan de Lima– Suplente 
 Luciano Comunello - Suplente 

     
 

Assembleia Geral Ordinária 
  
Pelo presente e nos termos dos Artigos 22, 23, 24 e 25 do Estatuto da Associação, 

convoco para Assembleia Geral da Acorpato, a realizar-se no Auditório do Largo da Liberdade, 
no dia 31 de janeiro de 2022, às 19hrs até as 21hrs, com as seguintes pautas: 

  
1 – Prestação de Contas; (20min) 
2 – Provas previstas no calendário 2022 (30min); 
3 – Plano de trabalho previsto para 2022 (10min); 
4 – Votação e formação da Nova Diretoria para 2022/2023 conforme Capítulo VI do 

Estatuto da Associação disponível no endereço http://abre.ai/acorpato011 (30min); 
  
CAPÍTULO VI - DAS ELEIÇÕES  
Artigo 41º: Todo o associado é elegível a membro da Diretoria e do Conselho Fiscal, desde que 

esteja em acordo com seus deveres contidos neste Estatuto e nas decisões da Assembleia Geral e da 
Diretoria 

Artigo 42º: Compete ao Presidente convocar eleições para a Diretoria e o Conselho Fiscal  
Artigo 43º: Poderão concorrer às eleições a cargo da Diretoria aqueles que apresentarem chapa 

de composição dos cargos 10(dez) dias antes das eleições. Cada chapa deverá possuir no mínimo três 
Sócios Fundadores nos primeiros três anos a partir da criação da ACORPATO. Após este período de três 
anos cada chapa deverá possuir em sua composição no mínimo quatro integrantes que possuam no 
mínimo três anos ininterruptos de associado à ACORPATO. Não é necessária a apresentação de chapa 
para se candidatar a membro do Conselho Fiscal, bastando para isso a simples presença no dia da eleição.  

Artigo 44º: Não é permitido gestor de assessoria esportiva integrar qualquer cargo nas chapas 
apresentadas.  

Artigo 45º: A eleição se realizará através da Assembleia Geral, devidamente convocada, 
utilizando voto aberto, ou aclamação quando da existência de uma única chapa.  

Artigo 46º: A chapa vitoriosa será aquela que assegurar no mínimo cinquenta e um por cento dos 
votos dos presentes na Assembleia Geral após a realização da segunda chamada. Para membros do 
Conselho Fiscal serão eleitos os três nomes mais votados pela Assembleia Geral. 

Artigo 47º: A duração do mandato da Diretoria e do Conselho Fiscal é de 02 (dois) anos 
prorrogáveis em mais 01 (um) ano desde que aprovado em assembleia Geral de acordo com o artigo 41º. 

Artigo 48º: Ao Presidente cabe o poder de alterar a composição da Diretoria desde que 
permaneçam no mínimo três membros (excluindo o próprio) da chapa original eleita em Assembleia 
Geral. 

 
Donlai Cezar Matielo 
Presidente Gestão 2020 / 2021 

 

CÂMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO – ESTADO DO PARANÁ
PORTARIA N° 7, DE 12 DE JANEIRO DE 2022.

O Presidente da Câmara Municipal de Pato Branco, Estado do Paraná, no uso de suas 
atribuições legais e com fulcro nas disposições contidas na alínea “a”, do inciso XXX, do artigo 31, da 
Resolução n° 1, de 8 de janeiro de 2014 (Regimento Interno da Câmara Municipal de Pato Branco), e, 
ainda,

Considerando que há a necessidade de atuação da servidora, especialmente no apoio 
aos trabalhos a serem desenvolvidos pela Comissão Especial de Inquérito -CEI, designada através da 
Portaria nº 33, de 1° de outubro de 2021;

Considerando o especial interesse público e o disposto no art. 81, da Lei Municipal nº 
1.245, de 17 de setembro de 1993;

Considerando a atenção ao princípio da publicidade,

R E S O L V E:

Art. 1º Interromper as férias da servidora ELIANA SCARIOT AMORIM, ocupante do cargo 
de Técnico Legislativo II, matrícula sob nº 17-5/1 para retornar as atividades nos dias 12 a 17 de janeiro de 
2022, devendo o saldo de férias ser gozado em momento posterior.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos 
a partir do dia 12 de janeiro de 2022.

Gabinete da Presidência, aos 12 dias do mês de janeiro de 2022.

Claudemir Zanco
Presidente

 
MUNICÍPIO DE PATO BRANCO 

A V I S O  D E  SUSPENSÃO 
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 126/2021  

 PROCESSO Nº 268/2021 
O Município de Pato Branco, através da pregoeira Liciane Cristina 
Puttkamer, torna público aos interessados, no Processo de Licitação na 
modalidade Pregão Eletrônico n.º 126/2021, que tem por objeto a 
Contratação de empresa para locação de equipamento de ventilação 
mecânica de uso domiciliar para usuário do SUS, portador de Esclerose 
Lateral Amiotrófica (E. L.A) e demais patologias associadas, atendendo as 
necessidades da Secretaria de Saúde, que considerando a necessidade de 
adequação dos termos do edital, em razão da impugnação protocolada sob 
nº 444733/2022, o processo licitatório encontra-se SUSPENSO para as 
alterações necessárias. A nova data da sessão pública será informada 
através dos mesmos meios de divulgação do edital. Pato Branco, 12 de 
janeiro de 2022.  - Liciane Cristina Puttkamer – Pregoeira. 
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